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La Playa Apartamens
• 4 kondygnacje

• 27 ekskluzywnie wykończonych apartamentów. Od 30m² do 59m²
• efektowna sala klubowa i recepcja do dyspozycji mieszkańców i ich gości
• 821,6 m2 starannie zaprojektowanych ogrodów wspólnych i prywatnych

• 23 miejsca w podziemnym parkingu
• usługi Concierge

• Sopot, ul. Powstańców Warszawy 69a i 69b

La Playa Apartamens to położony 
200 m od plaży nowoczesny 
obiekt aparthotelowy wpisujący 
się w klimat luksusowego kurortu 
wypoczynkowego. Łączy 
w sobie charakter apartamentow-
ca premium oraz ekskluzywnego 
hotelu – wyjątkowe mieszkania, 

ogród w stylu romantycznym oraz 
wnętrza stworzone z myślą 
o wymagających użytkownikach. 
Apartamenty bedą oddane do 
użytku z pełnym umeblowaniem 
i wyposażeniem - gotowe do 
zamieszkania. Zaprojektowane 
przez renomowanych designe-

rów wnętrza pomyślano tak aby 
połączyć w jednym miejscu 
prestiż, wygodę i trwałość. Do 
dyspozycji mieszkańców jest 
sala klubowa i recepcja oraz 
wykończone szlachetnymi, 
naturalnymi materiałami części 
wspólne oraz ogród.
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Oddział Sopot:
Al. Niepodległości 665
81-855 Sopot

Oddział Gdańsk:
Galeria Handlowa 
City Meble
Strefa projektantów

Al. Grunwaldzka 211
80-266 Gdańsk

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Projektowanie wnętrz jest zadaniem wymagającym nie tylko wiedzy 
i umiejętności, ale także doskonałego rozeznania w aktualnych 
ofertach producentów materiałów wykończeniowych i akcesoriów 
dodatkowych. Każde wnętrze, zależnie od jego funkcji i oczekiwań 
inwestora projektowane jest w inny sposób, który musi uwzględniać 
również lokalną charakterystykę.

Projektowanie domów i mieszkań
Projektowanie łazienek 
Projektowanie kuchni i mebli kuchennych – kuchnie pod wymiar
Projektowanie biur i powierzchni komercyjnych
Projektowanie mebli 
Projektowanie i aranżacja sklepów 
Projektowanie restauracji

Oddział Sopot:
Al. Niepodległości 665
81-855 Sopot

Oddział Gdańsk:
Galeria Handlowa 
City Meble
Strefa projektantów

Al. Grunwaldzka 211
80-266 Gdańsk

www.luxinteriors.com.pl/
tapety

Włoska opatentowana tapeta do pomieszczeń wilgotnych, łazienkowych i kuchni, która łączy właściwości 
wodoodporne płynnych membran z wysoką dekoracyjną mocą tapety Wall & deco. Tapety WET SYSTEM TM 
mogą być zastosowane w miejscach, w których dotąd sprawdzały się tylko kafle. Dzięki innowacyjnemu 
rozwiązaniu możemy je zastosować w pomieszczeniach, które mają bezpośredni kontakt z wodą
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La Playa Palace to obiekt dedykowany 
wymagającym i zamożnym klientom 
ceniącym prestiż, prywatność, luksus 
i duże przestrzenie. Doskonała lokalizacja 
sprzyja rozkoszowaniu się morzem oraz 
wszystkimi atrakcjami Sopotu i okolic.

La Playa Palace to pieczołowicie odrestaurowany neobarokowy pałac z częścią
podziemną oraz dobudowanym modernistycznym skrzydłem. Mieszczą się w nim
trzy obszerne apartamenty. Pałac otoczony jest starannie zaprojektowanym 
ogrodem angielskim a z tarasu na dachu roztacza się widok na morze i okolicę.

La Playa Palace to:
• 3 przestronne apartamenty: 699 m2, 359m2, 276m2

• prywatne tarasy
• niepowtarzalny i romantyczny ogród angielski
• 10 miejsc parkingowych w hali garażowej
La Playa Palace, Sopot ul. Wosia Budzysza 4
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Gdańska Noc Designu poświęcona była tren-
dom aranżacji wnętrz a idea było przybliżenie 
mieszkańcom Trójmiasta designerskich tren-
dów z całego świata. Nieustannie rozwijające 
się możliwości technologiczne sprawiają, że 
oferowane współcześnie rozwiązania stają 
się coraz bardziej oryginalne i ukierunkowane 
na potrzeby konkretnego użytkownika. 

- Projektant zawsze trochę żyje w przyszło-
ści, pracuje nad rzeczami, które dopiero będą, 
więc można ten świat zmieniać w sposób 
odpowiedzialny, empatyczny, ewolucyjny, 
a nie rewolucyjny. Ja lubię innowacje, ale musi 
być ona połączona z walorami użytkowymi 
skoncentrowanymi na człowieku, bo inaczej 
to sztuka dla sztuki. To nie tworzy dobrego 
produktu, a więc nie ma racji bytu - mówił To-
masz Rygalik podczas spotkania z architek-
tami i mieszkańcami Trójmiasta. 

W czasie Gdańskiej Nocy Designu rozstrzy-
gnięto również konkurs dla młodych pro-
jektantów organizowany przez City Meble. 
Przedmiotem konkursu był projekt inspirują-
cego mebla do siedzenia w postaci sofy lub 
fotela. Uznanie kapituły, której przewodził 
Tomek Rygalik, uzyskała praca „Fumi” Marty 
Adamczyk. Nagrodą było wyprodukowanie 
sofy „Fumi” przez współorganizatora konkur-
su, firmę Primavera Furniture.

- Sofa Fumi jest idealnym połączeniem 
dobrego designu i funkcjonalności. Walo-
ry użytkowe produktu to jeden z głównych 
podlegających projektowaniu aspektów. To 
w jaki sposób jesteśmy w interakcji z różny-
mi innymi rzeczami, ma bezpośredni wpływ 
na jakość życia. Na źle zaprojektowanym 
stołku siedzi się niewygodnie. Może być za 
ciężki, może rysować podłogę i powodować 
więcej zamieszania i problemu niż pożytku 
– dodaje Tomasz Rygalik. 

Tegoroczna edycja konkursu stawia przed 
designerami zadanie zaprojektowania inspi-
rującego mebla z drewna. Zwycięska praca 
wejdzie w 2018 roku do kolekcji marki TRE, 
stworzonej przez Rygalika.

Tomasz Rygalik, jeden z najsłynniejszych polskich projektantów, 
był gwiazdą pierwszej Gdańskiej Nocy Designu. W Galerii Wnętrz 
City Meble można było obejrzeć i zakupić w specjalnych cenach 
designerskie produkty wnętrzarskie, spotkać się z architektkami 
wnętrz i gwiazdami designu. 
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STÓŁ I ZABUDOWA ŚCIANY 
FIRMY STIG. PODŁOGA 
ORZEŁ DESIGN

GDAŃSKA 

NOC DESIGNU

LAMPY LEDFINITY

ZIELEŃ, NAJMODNIEJSZY 
KOLOR ROKU. MILOO HOME
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NOC DESIGNU
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Architekt Piotr Kuczia działa w Polsce i w Niem-
czech od wielu lat. Jest laureatem ponad 50 in-
dywidualnych i zespołowych nagród w Polsce 
i za granicą. Jego specjalnością są projekty 
z zakresu budownictwa zrównoważonego i so-
larnego. Architekt w swoich projektach zwraca 
uwagę na zespolenie estetyki z racjonalnością 
i oszczędnością rozwiązań. 

ZIELONA ARCHITEKTURA

Energooszczędność, wykorzystanie energii 
słonecznej i niskie koszty eksploatacji nie 
stanowią dla niego celu samego w sobie. Naj-
ważniejsze miejsce zawsze zajmuje człowiek 
– przyszły mieszkaniec: jego oczekiwania, 
preferencje, upodobania lub przyzwyczajenia. 
Celem jest uzyskanie indywidualnego budynku, 
który w optymalny sposób spełni wymagania 
użytkowników i będzie odpowiadał „duchowi” 
miejsca oraz ideom zielonej architektury.

- Zielona architektura dąży do ograniczenia nieko-
rzystnego wpływu budynków na człowieka i na-
turalne środowisko oraz do minimalizacji zużycia 
zasobów i nieodnawialnych źródeł energii we 
wszystkich fazach cyklu życia budynku – od bu-
dowy, przez eksploatacje, aż po utylizację. Obiek-
ty projektowane według tej zasady powinny tak 

zaspokajać potrzeby aktualnych użytkowników, 
żeby nie przysparzać problemów dla przyszłych 
generacji – mówi Piotr Kuczia

DOM EKOLOGICZNY

Według tych właśnie kryteriów, Piotr Kuczia 
zbudował swój własny Dom Ekologiczny nad 
Jeziorem Łąckim koło Pszczyny. Zastosował 
w nim maksymalną ilość pro-ekologicznych, 
współpracujących ze sobą i się wzajemnie 
uzupełniających rozwiązań. Bryła domu ufor-
mowana została tak, że około 80% powierzch-
ni przegród zewnętrznych skierowana jest ku 
słońcu. Do budowy wykorzystano naturalne 
komponenty pochodzące z okolic inwestycji 
oraz materiały z recyklingu. 

Zastosowana w bryle ściana z gliny reguluje 
poziom wilgotności w mieszkaniu i akumuluje 
ciepło, a płytki włókno-cementowe w górnej 
części elewacji skutecznie eliminują straty cie-
pła. Ponadto odpowiedniej wielkości otwory 
okienne oraz zieleń dachowa pozwoliły zmini-
malizować ilość energii koniecznej do ogrzania 
budynku. Dom nie ma komina, a ciepła woda 
pochodzi z kolektorów słonecznych. 

REALNOŚĆ PROJEKTU

Podczas spotkania z architektami w hotelu 
Puro Gdańsk Piotr Kuczia przekonywał, że ar-
chitektura proekologiczna staje się dziś jedną 
z dominujących współczesnych tendencji. 

- Inteligentnie zaprojektowany dom ma 
wielkość, która jest najlepszym kompro-
misem między pragnieniami inwestorów, 
a realnymi możliwościami finansowymi 
i późniejszymi kosztami eksploatacji. Prze-
widuje i jest w stanie reagować na zmiany 
w strukturze rodziny. Taki dom ma okna 
w miejscach, z których są najlepsze widoki, 
a ich wielkość zapewnia najlepsze oświetle-
nie wnętrz światłem dziennym i najlepszy 
bilans energetyczny. Jest zbudowany z ma-
teriałów, które nie będą wymagały częstej 
renowacji – wylicza Piotr Kuczia. 

ETYKA I ŚWIADOMOŚĆ

Te założenia idealnie wpisują się w założenia 
architektury etycznej. Etycznej, czyli pozba-
wionej gigantomanii i przeskalowania, dopaso-
wanej formą, materiałami, wielkością i rozwią-
zaniami do realnych potrzeb i warunków. Tak 
właśnie odpowiedzialni architekci, do których 
zalicza się Piotr Kuczia, rozumieją idę smart 
building. Smart nie oznacza wcale naszpiko-
wania domu zawansowanymi rozwiązaniami 
technologicznymi, a raczej prostotę, funkcjo-
nalność i budownictwo zrównoważone. 

Uzależnienie budownictwa od nowych tech-
nologii, elektroniki oraz niepochodzących 
z danej strefy klimatycznej materiałów szko-
dzi środowisku i użytkownikom. Świado-
mi mieszkańcy miast coraz częściej chcą 
mieszkać w domach, które nie tylko są tańsze 
w eksploatacji, ale także przyczyniają się do 
zmniejszenia zanieczyszczeń i pozwalają 
dbać o wspólne środowisko.  

PRESTIŻ / MIESZKAJ I URZĄDZAJ

Czym jest architektura zielona? W jaki sposób należy rozumieć ideę 
smart building? Na czym polega odpowiedzialne i zrównoważone 
projektowanie? Na te pytania odpowiadał Piotr Kuczia, znakomity polski 
architekt, podczas Wieczoru Architektonicznego w hotelu Puro Gdańsk 
zorganizowanego przez ARCH_event.

Autor: Max Radke

PIOTR KUCZIA O ODPOWIEDZIALNYM 
BUDOWNICTWIE 
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DOM EKOLOGICZNY
PROJEKT: PIOTR KUCZIA

PIOTR KUCZIA
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NADMOTŁAWIE  
INWESTYCJA 

Z PERSPEKTYWĄ
Spokój i kameralność, a jednocześnie niezwykłe połączenie z sercem miasta. 

Niemożliwe? A jednak. Wkrótce 200 takich lokali przy Siennej Grobli wybuduje 
firma Robyg. Nadmotławie Estate, tak będzie nazywała się inwestycja przy jednej 

z najbardziej prestiżowych lokalizacji w mieście.

Firma Robyg właśnie ruszyła ze sprzedażą 
nowoczesnego obiektu z apartamentami 
na wynajem przy Siennej Grobli. W ofercie 
znajdzie się ok. 200 lokali o podwyższonym 
standardzie o powierzchni od 22 do 51 m2, 
przystosowanych do potrzeb potencjalne-
go najemcy. Budynek będzie miał własną 
recepcję, duże lobby, strefę fitness, saunę, 
klimatyzację, a nawet przechowalnię baga-
żu. 

IDEALNA LOKALIZACJA

Nowa inwestycja firmy Robyg ma przycią-
gnąć inwestorów nie tylko ze względu na 
bardzo wysoki standard wykończenia, ale 
przede wszystkim z uwagi na wyjątkową 
lokalizację. 

- Spacer do fontanny Neptuna zajmuje stąd 
niespełna 20 minut. W pobliżu najemcy 
znajdą pełną infrastrukturę: sklepy, restau-
racje i liczne punkty usługowe, a z okien 
będzie roztaczał się piękny widok na Stare 
Miasto i Motławę. Nasze nowe apartamen-
ty, mimo sąsiedztwa największych atrak-
cji turystycznych miasta, zapewnią także 
spokój i kameralność. To bardzo rzadkie 
połączenie - mówi Anna Wojciechowska, 
dyrektor sprzedaży i marketingu w firmie 
Robyg. 

Atrakcyjność inwestycji podnosi także 
planowana budowa tunelu pod kanałem 
Motławy, która umożliwi dojazd z Młodego 
Miasta bezpośrednio na Polski Hak, czyli 
najbardziej wysuniętą część́ cypla. Tunel 
zacznie powstawać prawdopodobnie po 
2020 roku i w znacznym stopniu poprawi 
komunikację w tej części miasta. Z lepsze-
go połączenia z zachodnim brzegiem Mo-
tławy już dziś mogą się cieszyć piesi, któ-
rzy od czerwca korzystają z nowo otwartej 
kładki łączącej ulicę Wartką z Ołowianką..
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ROBYG

ZARABIAJ WIĘCEJ NIŻ  
NA NAJLEPSZEJ LOKACIE

- Obecnie, w czasach dużej dostępności stosunkowo tanich 
kredytów i dużych rezerw gotówkowych klientów, którzy 
wycofują środki z niskooprocentowanych lokat, na zakup 
apartamentu na wynajem decydują się zarówno klienci in-
dywidualni, jak i mniejsze oraz większe spółki, dokonujące 
zakupów pakietowych takich lokali. Taka nieruchomość jest 
chętnie włączana do portfela nieruchomości mniejszych 
i większych inwestorów rynku nieruchomości. Warto za-
uważyć, że przy tego typu inwestycjach pojawia się także 
możliwość optymalizacji podatkowych - wyjaśnia Paweł 
Zabłocki z firmy Home Broker. 

W przypadku inwestycji firmy Robyg ogromnym atutem 
jest także jej elitarność. 

- W centralnej części Gdańska kończą się grunty pod za-
budowę, które mają bezpośredni dostęp do linii brzegowej 
Motławy, dlatego to ostatni moment, aby kupić nierucho-
mośćw centrum, z bezpośrednim widokiem na rzekę. Za-
równo mieszkanie, jak i apartament w tej lokalizacji będzie 
świetną i pewną inwestycją, która bardzo szybko zacznie 
się zwracać – przekonuje Anna Wojciechowska. 

 
INWESTYCJA  
Z PERSPEKTYWĄ

Jakie korzyści dla inwestorów płyną z zakupu apartamen-
tu? Oprócz tego, że nieruchomość jest doskonałą lokatą 
kapitału, z której można czerpać zysk wynajmując ją tu-
rystom na kilka dni, jak i na dłuższy okres czasu, przy jej 
zakupie możliwe jest odliczenie podatku VAT. Nabywcy 
tego typu apartamentów, przy spełnieniu określonych wy-
magań, mogą także skorzystać np. z możliwości odpisu 
niektórych kosztów utrzymania obiektu. Najsilniejszym 
argumentem, zarówno dla samych inwestorów, jak i póź-
niejszych najemców apartamentów, pozostaje jednak wy-
jątkowa lokalizacja. 

- W kurortach nadmorskich warunkiem znacznie pod-
noszącym atrakcyjność tego typu inwestycji jest bez-
pośrednie sąsiedztwo linii brzegowej Bałtyku, gwa-
rantujące „morską” panoramę z okien i bliskość plaży 
– mówi Jarosław Jędrzyński, analityk rynku nieru-
chomości.

STABILNOŚĆ INWESTYCJI

Z kolei Damian Tomasik, prezes zarządu gdańskiej 
agencji nieruchomości Al-ter Property wskazuje, że 
w przypadku apartamentów na wynajem kluczowy po-
zostaje dobry dostęp do atrakcji turystycznych. Dzięki 
temu właściciele nie mają problemu z obłożeniem, a to 
błyskawicznie przekłada się na ich zyski. 

Jedno jest pewne, w przypadku Nadmotławia zosta-
ły spełnione warunki, które gwarantują potencjalnym 
kupcom stabilność inwestycji – zasada, która mówi, iż 
najbardziej atrakcyjne są nieruchomości z unikalnym 
widokiem. Dzięki położeniu w pierwszej linii brzegowej, 
Nadmotławie stanowi doskonałą lokatę kapitału.
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Nie trzeba sięgać daleko, żeby zobaczyć 
jak rewitalizacja obszarów potrafi dia-
metralnie zmienić ich charakter. Weźmy 
hiszpańską La Barcelonetę, podupadającą 
dzielnicę Barcelony po załamaniu prze-
mysłu w XIX wieku, która dziś kojarzy się 
z prestiżem. W Polsce z kolei szczególny 
przypadek stanowi Łódź, którego prze-
budowa ma kosztować nawet 4 mld.  Po 
1989 roku przemysł w tym mieście upadł, 
a unikatowa zabudowa z upływem lat za-

częła niszczeć. Jeszcze do niedawna na 
Łódź nie było pomysłu. Dziś dzięki pro-
gramom rewitalizacji kolejne podupadłe 
kamienice są przywracane do życia. Mia-
sto pięknieje, zmienia oblicze. Jest to nie 
tylko architektoniczna przemiana, ale też 
społeczna. W odnowionym otoczeniu lu-
dzie zaczynają normalnie funkcjonować, 
okazuje się, że w Łodzi jest gdzie pójść na 
kawę, czy obiad, spotkać się ze znajomy-
mi, czy prowadzić interesy.

GDAŃSKA  
REWITALIZACJA

Za Łodzią idą następni. W najbliższych 
latach w Gdańsku zostaną zrealizowane 
rewitalizacje o wartości ponad 120 mln 
zł, z czego ponad 76 mln wyniesie dofi-
nansowanie unijne. Środki przeznaczone 
zostaną na zaniedbane dzielnice: Biskupią 
Górkę ze Starym Chełmem, Dolne Miasto 
i Stare Przedmieście, Nowy Port oraz Oru-
nię. Prace remontowe mają rozpocząć się 
w przyszłym roku. W każdym z obszarów 
będzie kilka takich samych zadań, czyli 
drogi i infrastruktura podziemna, remonty 
budynków komunalnych i wspólnot miesz-
kaniowych, zapewnienie lokali na działania 
społeczne, uporządkowanie przestrzeni 
publicznych. Remonty obejmą blisko 120 
budynków wspólnot mieszkaniowych oraz 

ZAPOMNIANYCH DZIELNIC

Polskie miasta podążając wzorem zachodnich metropolii chcą 
łączyć tradycję z nowoczesnością. Jednak rewitalizacja całych 

dzielnic to nie tylko estetyka. Dla poprzemysłowych części 
miast to jedyny sposób na przywrócenie do życia. Za trendem 

z zagranicy podąża Gdańsk i trójmiejscy deweloperzy.

PRESTIŻ / MIESZKAJ I URZĄDZAJ
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ROBYG

52 budynki komunalne. Zostaną też zagospodarowane 
tereny zielone - skwery, parki, zieleńce, powstaną nowe 
place zabaw.

ROBYG REWITALIZUJE 

Dużą rolę odgrywa w nich firma Robyg, jeden z naj-
większych deweloperów w Polsce. Właśnie trwa rozbu-
dowa zapomnianej niemal dzielnicy  Gdańska – Letni-
cy, gdzie pomiędzy ulicami Suchą i Starowiejską firma 
Robyg realizuje inwestycję Nowa Letnica. Sąsiadująca 
z Nowym Portem mieszkaniowo-przemysłowa dziel-
nica Gdańska zyska tym samym nowe oblicze, ponie-
waż deweloper chce tam wybudować 2,5 tys. miesz-
kań z pełną infrastrukturą. Inwestycja tych rozmiarów 
zmieni charakter dzielnicy na nowoczesny, dając jej 
impuls do dalszego rozwoju.

ZAJEZDNIA WRZESZCZ

Na podobną przemianę czeka gdański Wrzeszcz. Ta 
jedna z najstarszych dzielnic została włączona do 
Gdańska w 1814 roku. Okolica rozwijała się błyska-
wicznie i była przemysłową wizytówką miasta. Wraz 
z jej rozwojem wyrastały młyny, tartaki, bogate dwo-
ry, folwarki, cegielnie, czy wreszcie browar ze Stawem 
Browarnym, znana fabryka czekolady „Baltic” i Politech-
nika. Wrzeszcz choć mały szybko pokazał swój poten-
cjał, który drzemie w tym miejscu do dziś. Jest dosko-
nale skomunikowany i ma już gotową infrastrukturę 
miejską. Powstające tutaj nowe osiedle firmy Robyg  
- Zajezdnia Wrzeszcz będzie ważną częścią dzielnicy, 
która po latach zapomnienia, chce wrócić do dawnej 
świetności. Pomiędzy Aleją Hallera, a ulicami Chrobre-
go i Pstrowskiego powstaje zupełnie nowa przestrzeń 

miasta ze sklepami, restauracjami, zielonym skwerami, 
placami zabaw. 

- Będzie to miejsce przyjazne dla młodych ludzi, któ-
rzy chcą wygodnie mieszkać, mieć blisko i do centrum, 
i na plażę. To także świetna oferta dla rodzin z dzieć-
mi, które stawiają na rozbudowaną infrastrukturę i są-
siedztwo szkół. To także osiedle dla tych, którzy chcą 
dobrze ulokować swoje oszczędności – wylicza Anna 
Wojciechowska, dyrektor sprzedaży firmy Robyg.

Co ciekawe, koncepcja dopuszcza zabudowę 
mieszkaniowo-usługową. Powstać mają tu nie tyl-
ko mieszkania, ale także deptaki, a przy nich sklepy, 
punkty usługowe i lokale gastronomiczne, słowem 
- nowa dzielnica.

DLACZEGO
MIASTA NALEŻY

REWITALIZOWAĆ?

Marta Smagacz-Poziemska, socjolożka 
miasta z Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Rewitalizacja, to sposób realizacji idei 
miasta zwartego, kompaktowego – gminy 

starają się zagospodarowywać niewy-
korzystywaną już przestrzeń, zwłaszcza 
w najlepszych lokalizacjach. Ten proces 

trzeba w kontekście problemu rozlewania 
się miast. Owszem, można budować na 

peryferiach, ale wiąże się to z poważnymi 
kosztami nowej infrastruktury tech-

nicznej i społecznej na tych obszarach, 
korkami i zanieczyszczeniami powietrza 

powodowanymi przez samochody, czy 
z trudnościami w budowaniu społecz-
ności lokalnych. Budowanie mieszkań 

w lokalizacjach poprzemysłowych 
pozwala uniknąć takich problemów, choć 

oczywiście ma też swoje potencjalne 
negatywne strony, związane na przykład 

z prywatyzacją przestrzeni publicznej czy 
tworzeniem klasowych enklaw.

Ważnym czynnikiem jest też moda. Na 
zachodzie Europy moda na industrial 
widoczna była już kilka dekad temu. 

W Polsce pojawiła się niedawno i dziś 
w niektórych grupach społecznych, 

zwłaszcza tzw. nowej klasie średniej, jest 
wyrazem sposobu życia, elementem stylu 

konsumpcji czy gustów estetycznych.
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Mieszkanie to najlepsza inwestycja na przyszłość. W zakupie tego wymarzonego ważna jest lokalizacja, 
cena, wygląd oraz oferta, którą może nam zaoferować inwestor. Wyścig trwa! Developerzy prześcigają się 
w pomysłach, do wyboru są nowoczesne apartamentowce, domy skonstruowane na podobieństwo willi, 
a nawet małe miejskie pałacyki. Jak odnaleźć się w gąszczu ofert i na co warto zwrócić uwagę? Przed wami 
zestawienie najnowszych i najciekawszych trójmiejskich inwestycji.

Autor: Malwina Talaśka

TRÓJMIEJSKIE INWESTYCJE

PRZEGLĄD NAJNOWSZYCH 
I NAJCIEKAWSZYCH

WILLA PARK, ALLCON
Willa Park to zamknięty, ogrodzony kompleks dwunastu cztero-
rodzinnych domów w stylu willi miejskich. Inwestycja łączy zalety 
wynikające z posiadania domu z wygodą i bezpieczeństwem ce-
chującym apartamenty. Apartamentowy charakter inwestycji za-
inicjował wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych: 
strefy prywatnej gospodarzy „master bedroom”, obejmującej sypial-
nię z garderobą i łazienką, a także zastosowanie instalacji komin-
kowych. Starannie zaprojektowane tereny rekreacyjne z centralnie 
położonym prywatnym parkiem oraz osie widokowe stworzą prze-
stronne poczucie ładu i harmonii. Urodę zieleni parkowej podkreślają 
także atrakcyjne elementy małej architektury.

GDYNIA DĄBROWA

NADMOTŁAWIE ESTATE, ROBYG
Nadmotławie Estate to prestiżowa inwestycja przeznaczona 
dla osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości na wy-
najem w centrum Gdańska. Położona nad urokliwym brzegiem 
Motławy, z pięknym widokiem na rzekę i Stare Miasto. Inwesty-
cja posiada bezpośredni dostęp do wody, a kilkaset metrów od 
niej znajduje się Marina na Stępce. Jej sąsiedztwo z pewnością 
ucieszy amatorów żeglarstwa i innych sportów wodnych. Bli-
ska odległość kładki na Ołowiankę zapewnia szybkie dotarcie 
do najbardziej urokliwych części miasta: kwadrans spaceru do 
słynnego Żurawia, 20 minut na Długi Targ, czy niecałe 10 minut 
do Narodowego Muzeum i Filharmonii.

CENTRUM GDAŃSKA

RAJSKA 8, APOLLO’RIDA
Apartamenty Rajska 8 to część mieszkaniowa kompleksu po-
wstającego w samym sercu Gdańska, na terenie pomiędzy ka-
nałem Raduni, hotelem Mercure, dawniej Hewelius i Centrum 
Handlowym Madison. Wraz z realizowanym równocześnie 
budynkiem biurowym inwestycja stanowi unikalny w skali 
kraju projekt rewitalizacji tak dużego obszaru w obrębie histo-
rycznego centrum jednej z najważniejszych polskich aglome-
racji. W budynku o nowoczesnej, ponadczasowej architekturze 
subtelnie czerpiącej z tradycyjnych gdańskich i hanzeatyckich 
wzorców powstanie 167 mieszkań i apartamentów o po-
wierzchniach od 30 do 130 metrów kwadratowych.

CENTRUM GDAŃSKA
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TRÓJMIEJSKIE INWESTYCJE

HARMONIA OLIWSKA, INPRO
Osiedle zlokalizowane w Oliwie przy ul. Opackiej realizowane jest 
w zabudowie kwartałowej. Inwestycja położona jest przy Parku 
Oliwskim w niedalekiej odległości od Oliwskiego ZOO. Składać się 
będzie z budynków sześcio- i ośmiokondygnacyjnych. Nowocze-
sną architekturę budynków uzupełniać będą duże nasłonecznione 
balkony oraz tarasy. Teren będzie częściowo ogrodzony i dozoro-
wany z pomieszczenia ochrony. Pod budynkami zaprojektowano 
hale garażowe oraz piwnice. Wszystkie klatki schodowe posiadają 
windy. Na terenie osiedla powstanie parking dla rowerów. Mieszka-
nia na parterze będą posiadały ogródki. Obecnie w sprzedaży są 2 
etapy: I etap Cytra i II etap Rotta.

GDAŃSK OLIWA

SŁONECZNA ZATOKA,  
ZATOKA DEVELOPMENT
Słoneczna Zatoka to osiedle o zróżnicowanej kameralnej zabudo-
wie. Nowoczesna architektura zaprojektowana w jasnej, stonowa-
nej kolorystyce, otulona soczystą zielenią wpisuje się w otaczający 
krajobraz. Kameralne osiedle składające się z czterech segmentów 
o zróżnicowanej wysokości zabudowania jest położone tuż na skra-
ju samego centrum Gdyni z widokiem na morze. Otaczająca we-
wnętrzny dziedziniec roślinność pozwala na odpoczynek na osiedlu. 
W budynku zaprojektowano 149 mieszkań, 3 lokale handlowe, 201 
miejsc postojowych dla samochodów osobowych w garażu pod-
ziemnym. Doskonale doświetlone mieszkania z dużymi oknami 
i funkcjonalnymi rozkładami są gwarancjąkomfortu.

GDYNIA WITOMINO

LA PLAYA APARTMENTS, ARKONY
Nowoczesna bryła La Playa Apartments wpisuje się w klimat współ-
czesnego kurortu wypoczynkowego. Łączy w sobie charakter luk-
susowego apartamentowca z ekskluzywnym hotelem – wyjątkowe 
apartamenty, ogród w stylu romantycznym oraz wnętrza stworzone 
z myślą o wymogach nadmorskiej miejscowości. To także uroki so-
pockiego klimatu na wyciągnięcie ręki.
- Podczas projektowania zagospodarowania wokół La Playa Apartaments 
mieszczącego się u zbiegu historycznego układu ulic i zabudowań z po-
czątku XX wieku miałem niezwykłą sposobność włączenia terenów poza 
inwestycją w całościową rewitalizację fragmentu Sopotu. Zainspirowany 
charakterem neogotyckiego Pałacyku Panny Teltmer rozbudowanego 
o współczesną formę architektoniczną, która dzięki antyornamentalnej 
fasadzie wydobywa detale starego budynku, mogłem stworzyć spajający 
całość obiektu zespół ogrodowy utrzymany w nurcie romantycznym. Ży-
wopłoty, szpalery drzew oraz altana dają efekt kameralności i tajemniczo-
ści otoczenia budynków – tłumaczy architekt Marcin Kaniewski.

DOLNY SOPOT

LA PLAYA PALACE
Neobarokowa elewacja i wyróżniające się wieżyczki – kiedyś reali-
zowały założenia francuskiej mody, dziś, choć nieco zaniedbane, 
wciąż zachwycają oraz inspirują. Kompozycja projektu La Playa 
Palace powstała z myślą o istniejącej formie architektury Sopotu 
i kierunkach przestrzennych wyznaczonych przez sąsiednie budyn-
ki. Inwestycja La Playa Palace jest luksusową nieruchomością pre-
mium idealnie reprezentującą najlepsze cechy Sopotu. To tylko 3 
luksusowe apartamenty, 10 powiększonych miejsc parkingowych, 
wspaniały ogród oraz taras z widokiem na morze. Projekt wyko-
rzystuje elementy inspiracji secesją, a neobarokowy styl inwestycji 
uwzględnia także zdobycze współczesnych najlepszych świato-
wych rozwiązań architektonicznych.

DOLNY SOPOT
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FORT FOREST, HOSSA
Nazwa Fort Forest nawiązuje do umocnionego fortu, malowni-
czo położonego i zapewniającego mieszkańcom maksimum 
prywatności i bezpieczeństwa. Kompleks apartamentowy po-
łożony jest w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 
na terenie willowej dzielnicy Gdynia Chwarzno. Usytuowanie 
budynków Fort Forest zapewnia przestrzeń i rozległe widoki 
na las. Zastosowano tu najwyższe standardy bezpieczeń-
stwa. Kompleks jest ogrodzony, monitorowany i objęty cało-
dobową ochroną fizyczną oraz systemem kontroli dostępu 
– wjazd do Fort Forest dla gości odbywa się poprzez bramę 
nadzorowaną przez portiera. Zaprojektowany został fitness 
na świeżym powietrzu, plac zabaw, bullodrom oraz miejsca 
do wypoczynku.

GDYNIA CHWARZNO

IDEA, EURO STYL
Ponad 4-hektarowy teren IDEI – położony na pograniczu 
Oliwy i Przymorza – pozwolił na zaprojektowanie nieru-
chomości łączącej sobie funkcję mieszkaniową oraz usłu-
gową wyróżniającą się spośród osiedli atrakcyjnym zago-
spodarowaniem otwartej przestrzeni publicznej oraz jej 
współtworzeniem przez polskich artystów. IDEA powstaje 
w centrum Trójmiasta. Blisko stąd do zabytkowej części 
Oliwy oraz do dynamicznie rozwijającej się biznesowej czę-
ści Przymorza. Niedaleko inwestycji znajduje się dworzec 
PKP, SKM Gdańsk Oliwa oraz liczne przystanki autobuso-
we. Przyszli mieszkańcy będą mieli również zapewniony 
dostęp do rozwiniętej infrastruktury usługowo-handlowej, 
edukacyjnej czyrekreacyjno-sportowej.

GDAŃSK OLIWA

AWANPORT, AB INWESTOR
Nowoczesne apartamenty zostały stworzone z dbało-
ścią o każdy detal i wygodę użytkowania. Awanport to 
prestiżowa inwestycja o powierzchni ok. 7000 m2. W sze-
ściopiętrowym budynku znajdują się 73 apartamenty 
o powierzchni od 30 do 150 m2. Ostatnia kondygnacja 
budynku jest cofnięta, znajdują się tam przestronne ta-
rasy z widokiem na morze, przynależne do penthousów. 
Pozostałe apartamenty posiadają duże balkony lub log-
gie.Nowoczesne, wygodne windy obsługujące również 
halę garażową zapewniają komfort i wygodę. Cały obiekt 
jest w pełni monitorowany, a profesjonalną opiekę i ob-
sługę budynku zapewnia concierge.

CENTRUM GDYNI

ASTERIA, BMC
Architektura Asterii subtelnie nawiązuje do charakterystycz-
nego dla Gdyni modernizmu zapożyczając najlepsze ele-
menty tego stylu. Główną zaletą tego nurtu jest nadrzędność 
funkcji nad formą (Form Follows Function). Stąd proste bryły 
budynków, wielkie przeszklenia zapewniające dostęp dzien-
nego światła oraz przestronne balkony gdzie przyjemnie 
usiąść choć na chwilę by odetchnąć po zapracowanym dniu. 
Mieszkania projektowane są w taki sposób by dawały możli-
wość indywidualnej kreacji wnętrz i dzięki temu tworzyły kom-
fortowe miejsca do życia. W ofercie dostępne są różnorodne 
typy mieszkań, w funkcjonalnych.

GDYNIA WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA
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Nowa lokalizacja z pewnością zainteresuje 
osoby, które lubią aktywnie spędzać czas 
na świeżym powietrzu i dbają o kondycję. 
Na skraju osiedla, wzdłuż przepływającego 
tu Potoku Jasińskiego, zaplanowana zo-
stała wyjątkowa strefa rekreacyjna w for-
mie bulwaru.

OSIEDLE DLA  
AKTYWNYCH

W sąsiedztwie traktu pieszo-rowerowego 
o długości blisko 700 metrów zaplano-
wano lokalizację urządzeń fitness oraz 
dwóch dużych placów zabaw dla dzieci.   
Spacer po bulwarze skieruje nas w stronę 
pobliskiego Jeziora Jasień, malowniczo 
położonego u stóp osiedla. Wzdłuż brzegu 
jeziora przebiega Niebieski Szlak Rowero-
wy TPK oraz Szlak Skarszewski, co daje 
mieszkańcom nowego osiedla świetną 

okazję do uprawiania rodzinnej turystyki 
pieszej i rowerowej.

KAMERALNIE  
I NOWOCZEŚNIE

Architektura budynków Jasień Bulwarów 
posiada kameralny, a zarazem nowoczesny 
charakter. Jasna kolorystyka elewacji, otulo-
na zielenią skwerów, harmonijnie wpisuje się 
w otaczający krajobraz, a kaskadowe posa-
dowienie budynków zapewnia widokowość 
i dobre nasłonecznienie mieszkań.

Ten ciekawy projekt mieszkaniowy oferuje 2-, 
3- oraz 4-pokojowe mieszkania w atrakcyjnej 
w stosunku do jakości cenie. Realizacja pierw-
szych budynków na Bulwarach ruszyła w 2016 
r., a pierwsze odbiory nastąpią jeszcze w tym 
roku. Ofertę mieszkaniową właśnie zasiliły dwa 
nowe budynki położone przy samym bulwarze.

INTEGRACJA  
MIESZKAŃCÓW

Do osiedla prowadzić będzie oświetlona aleja 
drzew, a jej zwieńczenie stanowić będzie plac 
miejski. Z obydwu stron domkną go pierzeje 
usługowe podkreślone szlachetnymi mate-
riałami elewacyjnymi i oryginalną małą archi-
tekturą. Projektanci Bulwarów zadbali, aby 
było to wyjątkowo reprezentacyjne miejsce, 
sprzyjające integracji mieszkańców.

Miejsca parkingowe przewidziano w pod-
ziemnych halach garażowych oraz na tere-
nie osiedla, gdzie część z ogólnodostępnych 
miejsc parkingowych będzie zadaszona. 
Wiaty oraz liczne miejsca parkingowe dla ro-
werów będą sprzyjały częstemu korzystaniu 
z tego ekologicznego środka transportu.

OSIEDLE DOBRZE  
SKOMUNIKOWANE

W zasięgu 5 minut drogi od osiedla znaj-
dują się centrum handlowo-usługowe CH 
Auchan, Leroy Merlin i Decathlon, przy-
chodnia lekarska, 4 przedszkola publiczne, 
6 przedszkoli niepublicznych i żłobków, 
a także 2 szkoły podstawowe: Pozytywna 
Szkoła Podstawowa w Kokoszkach, Szko-
ła Podstawowa nr 85 i Gimnazjum nr 48. 
W kilkanaście minut dotrzemy z Bulwarów 
do Śródmieścia i Wrzeszcza. Doskonałe 
skomunikowanie zapewnia osiedlu istnie-
jąca infrastruktura drogowa: ul. Kartuska 
Południe, trasa W-Z i obwodnica Trójmia-
sta. Autobusy miejskie sprawnie łączą lo-
kalizację z Wrzeszczem i Śródmieściem. 
Wygodną komunikację zapewnia też Po-
morska Kolej Metropolitalna, której najbliż-
szy przystanek Kiełpinek znajduje się w od-
ległości zaledwie kilku minut od osiedla.

POZNAJCIE 
JASIEŃ 
BULWARY!

Jasień Bulwary to nowe osiedle, które powstaje przy 
ul. Krzysztofa Komedy w Gdańsku, w doskonale 

rozwiniętej dzielnicy Jasień. Położone jest na 
stoku nachylonym w kierunku jeziora, nieopodal 

cenionych przez gdańszczan Wiszących Ogrodów. 
Kameralne Bulwary stanowią interesującą propozycję 

zamieszkania, którą inwestor – Grupa Inwestycyjna 
Hossa - realizuje z myślą o aktywnych mieszkańcach.
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Pani Agato, mam pieniądze i chcę je zain-
westować. Dlaczego radzi mi Pani inwesty-
cję w nieruchomość premium?
Dlatego, że tego typu inwestycje co prawda 
charakteryzują się tym, że trzeba wyłożyć 
spore pieniądze, ale gwarantują ponadprze-
ciętną stopę zwrotu i są uznawane za jedną 
z najbezpieczniejszych form lokowania kapita-
łu. Na dodatek nieruchomości z górnej półki 
są  pożądane wśród klientów korporacyjnych, 
a taki właśnie klient gwarantuje najwyższy 
zysk. Mówię to na podstawie mojego wielolet-
niego doświadczenia w obsłudze klienta korpo-
racyjnego. W przypadku najmu korporacyjnego 
stronami umowy są bezpośrednio korporacje, 
spółki, duże firmy międzynarodowe i krajowe. 
Wynajem mieszkania dla pracownika dużej 
międzynarodowej firmy to bezpieczeństwo 
i pewność stałego dochodu dla właściciela 
mieszkania. Bardzo często faktura za wynajem 
jest regulowana przez samego pracodawcę, co 
stanowi dodatkową gwarancję.

Jakiego rzędu stopę zwrotu można wyge-
nerować?
Przy tradycyjnym, długoterminowym wynaj-
mie mieszkania, stopa zwrotu z inwestycji 
wynosi ok. 4-5% w skali roku, a w przypadku 
rocznej lokaty bankowej ok. 2% do 3%. Naj-
korzystniejszy jest wynajem korporacyjny 
przynoszący zysk powyżej 6% w skali roku.  

Co to jest nieruchomość premium?
To luksusowe apartamenty, wille miejskie 
i zabytkowe kamienice w najlepszych lokali-
zacjach. Oprócz ścisłego centrum Gdańska 
czy Gdyni, wielką popularnością w Trójmie-
ście cieszą się dzielnice, które mają unikalny 
charakter, tereny zielone i rekreacyjne, pięk-
ną architekturę, czy usytuowane są w pasie 
nadmorskim. Tego typu nieruchomości cha-
rakteryzują się wykończeniem w najwyż-
szym standardzie, dodatkowymi udogodnie-
niami dla mieszkańców, tj. parking, siłownie 
i strefy relaksu, obsługa concierge, świetne 
sąsiedztwo z dostępem do dobrych restau-
racji, dobry dojazd do centrów biznesowych. 

Kto kupuje nieruchomości premium?
Takie apartamenty kupują za pośrednic-
twem naszej agencji nie tylko ludzie zamoż-
ni, którzy szukają luksusowego lokum, ale 
także fundusze inwestycyjne i międzynaro-
dowe firmy. 

Jaki jest aktualnie popyt na nieruchomo-
ści luksusowe?
Popyt systematycznie rośnie. Przede 
wszystkim, zwiększa się liczba ludzi zamoż-
nych. Po drugie, według danych z rynków za-
granicznych wartość luksusowej nierucho-
mości w ciągu dziesięciu lat wzrasta średnio 
o 100%. Trzeba też pamiętać, że nabywca 
apartamentu może go wynajmować, co 
przekłada się na dodatkowe zyski. Wszystko 
to sprawia, że popyt napędza podaż. 

Dlaczego warto kupić, sprzedać z Lasota 
Business Consulting?
Dlatego, że oferujemy model współpra-
cy indywidualnej, zarówno z klientem 
kupującym, jak i sprzedającym. Model 
ten gwarantuje szereg korzyści, które 
zwiększą widoczność oferty nie tylko 
na portalach ogłoszeniowych, ale też 
wśród wielu naszych lojalnych klientów, 
co przyspieszy proces poszukiwania 
poważnego nabywcy lub najemcy nie -
ruchomości. Swoim klientom proponu-
ję usługę LBC Exclusive, zapewniającą 
nie tylko lepszą widoczność oferty, ale 
przede wszystkim szereg innych zalet 
takich jak: najefektywniejsze i sprawdzo-
ne zagraniczne portale ogłoszeniowe, 
prasę branżową czy newsletter Lasota 
Buisness Consulting Real Estates oraz 
media społecznościowe. 

Załóżmy, że zamierzam kupić apartament 
w wysokim standardzie pod inwestycje 
i zależy mi na znalezieniu odpowiedniego 
najemcy? Przychodzę do Lasota Business 
Consulting i...?
Pomożemy Panu w realizacji planów inwe-
stycyjnych. Korzystając z rekomendowa-

nych przez naszych ekspertów nieruchomo-
ści może Pan inwestować samodzielnie lub 
zlecić usługę naszym specjalistom. Usługa 
zapewnia profesjonalne wsparcie w podej-
mowaniu decyzji  inwestycyjnych na rynku 
nieruchomości. Jest idealnym rozwiąza-
niem, jeżeli brakuje komuś czasu na analizę 
sytuacji rynkowej i chce otrzymać rekomen-
dacje inwestycyjne, które będą uwzględ-
niały jego cele, skłonność do podejmowa-
nia ryzyka oraz obecną sytuację rynkową. 
Jednocześnie klient ma pełną kontrolę nad 
inwestycją, samodzielnie podejmuje decy-
zje w jaki sposób skorzystać z udzielonych 
rekomendacji. 

LASOTA BUSINESS CONSULTING REAL ESTATES
Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/13, tel: 793 730 792, www.lbconsulting.pl, info@lbconsulting.pl

Inwestowanie w nieruchomości od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Kupno mieszkania 
uważane jest za jeden z najbardziej bezpiecznych sposobów lokowania kapitału, który daje pewny zysk. W tym 
segmencie największą stopę zwrotu gwarantują nieruchomości premium. O tym jak dobrze kupić i sprzedać 
nieruchomość luksusową rozmawiamy z Agatą Karoliną Lasotą, właścicielką kancelarii LB Consulting.

Autor: Max Radke     Foto: Natalia Zwolińska

NIERUCHOMOŚĆ PREMIUM 
POD INWESTYCJĘ

AGATA KAROLINA LASOTA
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Stół to często serce naszego domu. Przy nim jemy 
rodzinne posiłki, spotykamy się z przyjaciółmi, 
świętujemy różne wydarzenia i zacieśniamy 
więzi, ale też często podejmujemy ważne 
decyzje. Dobry i skrupulatnie dobrany posłuży 
nam przez lata, a jako ciekawy projekt, może 
okazać się również znakomitym uzupełnieniem 
wnętrza. Jednak stołów i stolików może być 
w domu kilka: stół kuchenny, stolik kawowy 
czy wreszcie stół w jadalni. Mimo, że często 
pełnią różne funkcje, to każdy z nich jest 
niezwykle przydatny.

Autor: Klaudia Krause

SERCE SALONU

STOŁY 
I STOLIKI

STÓŁ Z SZUFLADAMI NATURE, VOX
Stół z kolekcji Nature został wykonany w 100% z drewna oraz me-
talowych wstawek. Ciekawostką jest, że w komplecie ze stołem 
znajduje się 6 szuflad, w których można przechowywać akcesoria 
związane z serwowaniem posiłków, hobby, pracą, zabawami z dzieć-
mi lub... wydzielić każdą szufladę dla członka rodziny tak by mógł 
trzymać w niej tylko swoje skarby.

Vox, www.vox.pl

STOLIK PIWNY, THIS IS WOOD
Stolik składa się z czterech dębowych bali o przekroju 13x13cm. Na 
indywidualne życzenie można wykonać stolik w innych wymiarach 
i z różnym wykończeniem. To mebel, który ma w sobie spory poten-
cjał dekoracyjny, a równocześnie wnosi do wnętrza dużo walorów 
praktyczno-użytkowych. 

This is Wood, www.thisiswood.eu

PAPER TABLE PATCHWORK, MOOOI
Stół to nowy produkt z Paper Collection, gdzie najważniejsza jest 
klasyczna forma i materiał o nieskończonym potencjale, czyli 
właśnie papier. Paper Table Patchwork został wykonany z tek-
tury pokrytej fornirem drewnianym oraz zainspirowany techniką 
łączenia różnych kolorów. Design w pełnym wydaniu!

Mesmetric, www.mesmetric.com
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LIQUID LUNCH, BAXTER
Projekt wprowadzony do oferty marki Baxer wraz z targami desi-
gnu w Mediolanie 2013, jednak wciąż aktualny. Cechą szczegól-
ną jest blat kryty ręcznie kolorową żywicą. Stół charakteryzuje 
się wysoką wytrzymałością, dopracowanym detalem i długo-
wiecznym designem.

Mesmetric, www.mesmetric.com

CHOCOLAT, NATUZZI
Chocolat emanuje wyrafinowaniem, kształt pozwala na łączenie za-
równo dwu lub więcej elementów lub swoistego „łamańca” w celu 
udramatyzowania atmosfery salonu. Podstawa w technologii cutting 
edge, w formie jednego bloku, o równie eleganckim wyglądzie. Zarów-
no biały marmur, jak i naturalne „amani” są specjalnie uszczelniane.

Natuzzi, www.natuzzi.pl

GATHER ROUND ARTISAN, CARACOLE
Stół  z kolekcji Modern Artisan. Okrągła, prosta forma i naturalne 
piękno dębowego blatu dopełniają metalowe nogi w kolorze ma-
towego złota. Dostępny w wybarwieniu z dębu wędzonego i bie-
lonego.

Open Space Interiors, www.ospace.com.pl

STÓŁ 4 YOU, VOX
Stół projektu Joanny Leciejewskiej i Piotra Kuchcińskiego wyróżnia 
się nietypowym rozwiązaniem. Blat wyposażony jest w wnękę na 
podgrzewacze, świece, świeże zioła, kwiaty, przez co wyróżnia się nie 
tylko praktycznością, ale także oryginalnością. Dodatkowo przestrzeń 
pomiędzy blatami można wypełnić dwukolorowymi szufladami stołu.

Vox, www.vox.pl
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Od siedzisk oczekujemy naprawdę dużo, dlatego 
warto dobrze przemyśleć swój zakup. Nie dość, 
że muszą dobrze dopasowywać się do charakteru 
pokoju, to dodatkowo powinny również zachwycać 
swoim designer jednocześnie zachowując wygodę 
i funkcjonalność. Nie bez znaczenia pozostaje kolor 
materiału bądź wzór na tapicerce. Coś dla siebie 
mogą znaleźć sympatycy nowoczesności, szukający 
abstrakcyjnego mebla, uświetniającego wnętrze, ale 
również ci, którzy preferują klasykę, zaś meblowa 
skóra bądź drewno idealnie wpisze się w nastrój 
eleganckiego pokoju. 

Autor: Malwina Talaśka

USIĄDŹ WYGODNIE

KRZESŁA  
I FOTELE

HARVARD, BOCONCEPT
Fotel elektrycznie regulowany, z męskimi liniami, niesamowitym 
komfortem i harmonijnym wyglądem będzie dla Ciebie nowo-
czesnym sanktuarium w zurbanizowanym świecie. . 

Do kupienia: BoConcept, Gdynia

JUPITER, ARKETIPO
Ergonomiczne siedzisko wsparte na konstrukcji z włókna szklanego. 
Komfort siedzenia zapewnia wypełnienie z formowanej pianki, która 
w kontrolowany sposób ugina się pod ciężarem ciała. 

Do kupienia: InterStyle HOME, Sopot

FOTEL R-360, POLITURA
Do wyboru tapicerowane i drewniane podłokietniki, różne wa-
rianty kolorystyczne i różne wykończenie nóg. Elementy można 
dowolnie łączyć i stworzyć swój indywidualny zestaw. 

Do kupienia: Lumann, Gdańsk
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GRANT MEBLE BIUROWE
I KRZESŁA

GALERIA WNĘTRZ CITY MEBLE

AL. GRUNWALDZKA 211

80-266 GDAŃSK

58 342 79 13 / 500 407 365

INFO@CENTRALAKRZESEL.PL

CENTRALAKRZESEL.PL

FAN, PROFIM
Elegancki kształt kubełka, podkreślony wyrazistymi, precyzyjny-
mi przeszyciami, dodatkowo akcentującymi styl mebla. Poduszka 
zwiększa komfort siedzenia.

Do kupienia: Grant, Gdańsk City Meble

BUTTERFLY 2390, NATUZZI
Doskonałe proporcje i wymiary. Fotel Butterly idealnie nadaje się 
do odpoczynku z ulubioną książką w dłoni. Tym co wyróżnia me-
bel jest urokliwa tapicerka w ozdobne motyle. 

Do kupienia: Natuzzi, Gdańsk City Meble
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IKONY 
W NOWYM 
WYDANIU

BoConcept – Gdynia, ul. Legionów 112, budynek Altus (wejście od Al. Zwycięstwa)
Tel: 667 500 100 www.boconceptgdynia.pl fb: BoConcept-Trójmiasto

niezwykle wygodny, smukły i zgrabny. To 
creme de la creme skandynawskiego desi-
gnu. Wszystkie produkty z kolekcji wypo-
czynkowej Adelaide mogą być łączone ze 
sobą w dowolny sposób, dzięki czemu każdy 
może stworzyć własną ekspresję. 

W najnowszej kolekcji BoConcept uwagę zwra-
ca także rozwinięcie innej, ikonicznej kolekcji 
Ottawa. Zaprojektował ją w 2012 roku słynny 
Karim Rashid. Inspirowane naturą meble do 
jadalni, natychmiast stały się światowym best-
sellerem. Nic zatem dziwnego, że duńska mar-
ka poprosiła projektanta o rozszerzenie kolekcji. 
Efektem jest modułowa sofa Ottawa. 

Funkcjonalność sofy Ottawa sprawia, że ide-
alnie nadaje się również do aranżacji wnętrz 
publicznych. Została zaprojektowana z myślą 
o tym, w jaki sposób pracujemy, spotykamy 
się i relaksujemy w dzisiejszych miejscach 
pracy, hotelach, czy poczekalniach. W tej sofie 
zawarta jest cała filozofia projektowania wy-
znawana przez Karima Rashida, autora ponad 

3 tysięcy projektów, poczynając od mebli i do-
datków, a kończąc na luksusowych produk-
tach i kompletnych aranżacjach salonów. 

- Dobry design to rozkosz dla zmysłów. Przed-
mioty i przestrzenie w naszym otoczeniu nie 
powinny być przeszkodami, lecz źródłem eks-
tatycznego uniesienia, organizmami, z który-
mi żyjemy w symbiozie. Koncentrujesz się na 
martwym obiekcie, jednak po chwili dostrze-
gasz w nim też pierwiastek ludzki. Coś deli-
katnego, co dotyka Twoje zmysły i sprawia, że 
ogarnia Cię spokój. To jest właśnie zmysłowy 
minimalizm, moja filozofia projektowania – 
mówi Karim Rashid. 

K AT A R Z Y N A  
JĘDRUSZCZAK  
BoConcept Gdynia

W kolekcji na rok 2018 
charakterystyczny jest 
wielki powrót kolorów. 
Głęboka, urzekająca 
czerwień, dostojny, hip-
notyzujący granat, deli-
katny turkus, czy głęboki 
karmel to kolory mogące 
być wyrazistym akcen-
tem w każdym wnętrzu. 
Przede wszystkim uwagę 
zwracają najnowsze tka-
niny i materiały obiciowe. 
Sofy z kolekcji Adelaide, 
czy Ottawa w tkaninie 
typu Velvet wyglądają 
obłędnie. To tkanina nie-
zwykle przyjemna w do-
tyku, miękka i wytrzymała, 
a jej włóka różnie odbijają 
światło, co sprawia, że 
mebel inaczej wygląda 
pod różnymi kątami. Ta 
gra kolorów to prawdziwa 

magia. Zapraszam do sa-
lonu BoConcept w Gdyni, 
by poznać najnowszą 
kolekcję. Nasi projektanci 
oferują również bezpłat-
ną usługę projektowania 
wnętrz w oparciu o meble 
BoConcept. Zachęcam 
również do zapoznania 
się z naszą akcją „Pole-
caj Salon BoConcept 
Gdynia i zyskuj”. Poleć 
nas swojemu znajomemu, 
a otrzyma on 10% rabatu 
przy składaniu zamówie-
nia, a Ty otrzymasz od 
nas voucher na zakupy 
w naszym salonie. 

Historia BoConcept zaczęła 
się w 1952 roku… w tym 
roku marka świętuje 65 lat 
tworzenia duńskiego designu. 
Z tej okazji, w najnowszej 
kolekcji BoConcept znalazły 
się klasyki i ikony w nieco 
odświeżonych odsłonach 
nadanych przez tak 
znakomitych projektantów, 
jak Henrik Pedersen  
i Karim Rashid. 

Jedną z nowości BoConcept na sezon 2018 
jest kolekcja wypoczynkowa Adelaide będąca 
rozwinięciem popularnej serii krzeseł do jadal-
ni Adelaide. Nowa kolekcja przenosi skandy-
nawski charakter i prostotę z jadalni do salonu 
i innych pokojów z nową sofą, fotelem, stoli-
kiem kawowym i stołkiem barowym.

Nowa sofa Adelaide o charakterystycznych 
podłokietnikach i oparciu dostępna jest 
w szerokiej gamie tkanin i skór. W ciemnej 
skórze lub grubej tkaninie uzyska nowo-
czesny i przyjemny dla oka wygląd. Małym, 
eleganckim dziełem sztuki jest również fotel, 

Szczegóły oferty na naszej stronie 
www.boconceptgdynia.pl

KOLEKCJA ADELAIDE

SOFA OTTAWA



Development

Biuro sprzedaży:
ul. Widna 1, Gdynia
t. 58 888 20 78

Zamieszkaj
z widokiem
na morze! 

Twoje nowe
Witomino!

zatoka.pl
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Usiądź. Przysiądź. Rozsiądź się. Połóż się. Sofa często określana jest duszą wnętrza o wielu 
twarzach. Ten mebel jest często ulubionym miejscem relaksu, tu śpimy, odpoczywamy, ale także 
często pracujemy. Setki propozycji producentów nie ułatwiają wyboru wygodnej, łatwej do 
czyszczenia i dopasowanej do wnętrza kanapy. Jeżeli szukacie odpowiedniego modelu, koniecznie 
sprawdźcie nasze propozycje - każda w innym stylu i z innej półki! 

Autor: Klaudia Krause

SOFA  PANI DOMU

TEMPO, NATUZZI ITALIA
Sofa ta zdecydowanie definiuje prze-
strzeń I zapewnia zestaw konfiguracji 
dopasowanych do osobistego stylu 
i dowolnej wielkości pomieszczenia. 
Niskoprofilowa i lekka konstrukcja. 
Sofa dostępna zarówno w tkaninie, 
jak i skórze.

Do kupienia: Natuzzi, 
Gdańsk, City Meble,  
www.natuzzi.pl

JARINA, SPENSEN
Sofa modułowa w różnych konfiguracjach. Możliwość 
wyboru tapicerki spośród szerokiej gamy tkanin oraz 
skór. Nóżki w pięciu wariantach kolorystycznych.

Do kupienia: Spensen,  
Gdynia, www.spensen.pl

OTTAWA, BOCONCEPT
Projektant Karim Rashid zaprasza Cię do zabawy i tworzenia. 
Moduł Ottawa ma kompaktowy wygląd, ale jest niesłychanie ela-
styczny i umożliwia „ułożenie” własnej przestrzeni.

Do kupienia: BoConcept, Gdynia,  
www.boconceptgdynia.pl
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GENTRY, MOROSO
Sofa zaprojektowana przez Patricię 
Urquiola. Dzięki wielkim, miękkim po-
duszkom wypełnionym gęsim pierzem, 
sofa ta jest wyjątkowo wygodna. Produkt 
dostępny jest w szerokiej palecie tapice-
rek, a także w dowolnym zestawieniu mo-
dułów. 

Do kupienia:Inter Style 
Home, Sopot,  
www.interstyle.pl

MAN, NORR11

Stylistyka z lat 50. Elegancja inspiro-
wana stylem Bauhaus. Rama ze stali 
nierdzewnej. Zewnętrzne obicie dostęp-
ne w dwóch wykończeniach skóry: pre-
mium i vintage.

Do kupienia: Living Story, 
Gdynia, www.livingstory.pl

BERGA, SPENSEN
Klasyczna, 3-osobowa sofa w tkaninie. Możliwość za-
mówienia mebla również w skórze. W serii dostępne są 
także: sofa 2-osobowa, sofa narożna, fotel, podnóżek.

Do kupienia: Spensen,  
Gdynia, www.spensen.pl

SWELL, NORMAN COPENHAGEN
Nowoczesna, minimalistyczna bryła osadzona na solid-
nej drewnianej ramie. Nogi z lakierowanej stali. Obicie to 
wysokiej jakości tkanina odporna na ścieranie. Szeroka 
paleta kolorów. 

Do kupienia: Living Story, Gdynia,  
www.livingstory.pl

PRESTIŻ / MIESZKAJ I URZĄDZAJ
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OŚWIETLENIE DEKORACYJNE

LAMPY STOJĄCE 

TOULOUSE,  
VILLEROY&BOCH
Gustowne i nowatorskie połączenie 
chromowanej podstawy o harmonijnym 
kształcie z tradycyjnym białym tekstylnym 
abażurem. W tej formie lampa znakomicie 
wypełnia przestrzeń, nadając jej stylu 
i poczucia luksusu.

Do kupienia: Spensen,  
Gdynia Redłowo

HAGBY, MARKSLÖJD
Lampa będzie wyjątkową ozdobą 

w każdym wnętrzu. Piękny, klasyczny 
szkielet lampy oraz lekki, tkaninowy 

abażur sprawią, że wszystkie pomiesz-
czenia w którym znajdzie się ta opra-
wa, zanurzy się w wyjątkowo pięknej 

i nastrojowej poświacie. Doskonale 
sprawdzi się we współczesnych wnę-

trzach - w sypialni jak i salonie.

Do kupienia:  
Dide Light, Gdynia

LA PETITE
La Petite to rodzina opraw zaprojektowana 
przez duet Quaglio Simonelli. Przegub utrzy-
muje klosz na wygiętym pałąku aluminiowym. 
Oprawa La Petite to poezja oświetlenia, nadają-
ca pomieszczeniu odpowiedni nastrój.

Do kupienia: Praxis, Gdańsk
City Meble

ANWAR COMBINATIONS, 
PARACHILNA 
Konstrukcja lampy w kształcie plecio-
nego kosza wykonana ze stalowych 
drutów pokrytych warstwą mosiądzu, 
niklu lub miedzi. Wbudowana dioda 
LED wewnątrz klosza emituje równo-
mierne, miękkie nastrojowe światło. 

Do kupienia:  
Living Story, Gdynia

YANZI
Yanzi jest połączeniem tradycji i innowacji. 

Rodzina opraw autorstwa duetu Neri & Hu to 
ikoniczne jaskółki stworzone z mosiężnego 

korpusu i białych szklanych głów otoczonych 
światłem, które latają swobodnie lub siedzą 

w szklanych klatkach. 

Do kupienia: Praxis, Gdańsk  
City Meble. 
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W KRAINIE
SNÓW

ŁÓŻKO KONTYNENTALNE,  
NEW HEVER 

Dostojnie, pięknie, z charakterem i z po-
wiewem romantyzmu, bo luksus tkwi 

w szczegółach! Wyjątkowe łóżka kon-
tynentalne New Elegance są dostępne 

na miarę potrzeb, w różnych możliwych 
konfiguracjach. 

Do kupienia: Salon Snu Hever, 
Gdańsk – City Meble i Rental 

Park, www.new-hever.pl 

ŁÓŻKO LENORIA, HÄSTENS 
Połączenie inżynierii precyzyjnej i trady-
cyjnego rzemiosła. Najlepsze łóżko do 
spania i krótkiego odpoczynku. Techno-
logia wall-hugging, łączność bluetooth 
i miękkie, oddychające materiały zapew-
niają idealną harmonię.  

Do kupienia: Hästens,  
Sopot, www.lozkahastens.pl 

POŚCIEL ARCHIPELAGO, 
HÄSTENS
100% bawełny „fil-à-fil”. Pościel utka-
na z podwójnie splecionych przędzy 
o różnych kolorach, ręcznie wykańczana 
w Szwajcarii. W kolekcji: poszewki na 
poduszki, poszwy na kołdry, prześcieradła.

Do kupienia: Hästens,  
Sopot, www.lozkahastens.pl 

STOLIK NOCNY LABIRINTO, NATUZZI 
Kolory, geometryczny kształt i ciekawy design. Ukryte obrotowe 
kółka umożliwiają łatwe przenoszenie stołu, a otwarte schowki 
mogą służyć jako półki na książki. Stolik wykonany z cienkiego, ale 
odpornego szkła. 

Do kupienia: Natuzzi Italia, Gdańsk,  
City Meble, www.natuzzi.pl 

DYWAN FADE, MESMETRIC 
Nic tak nie ociepli wnętrza jak miękki dywan. Dywan Fade marki 
Linie Design to klasyka skandynawskiego designu. Jest ręcznie 
wykonanym dziełem sztuki, który nada unikalnego charakteru 
każdemu pomieszczeniu.

Do kupienia: Mesmetric, Gdynia,  
www.mesmetric.com 



Salon Snu Hever to miejsce, które powinniście odwiedzić wtedy, gdy poszukujecie znakomitego 
materaca czy pięknego łóżka. Starannie wybrani przez nas europejscy Producenci dostarczają nam 
produkty, które charakteryzują się bardzo wysoką jakością i komfortem użytkowania.

NASZE SALONY
GALERIA WNĘTRZ ALUCOLOR

Rumia, ul. Grunwaldzka 6
tel. 791 509 533

CITY MEBLE
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 211

tel. 533 905 833

C. H. RENTAL PARK
Gdańsk, ul. Przywidzka 9

tel. 697 444 533

www.new-hever.pl

RABAT

na hasło
PRESTIŻ

%10

ŁÓŻKO TIFFANY 160/200
cena od: 2830 zł

Materace 160/200
cena od: 999 zł

Materace 160/200
cena od: 999 zł

Stelaże 80/200
cena od: 999 zł

ŁÓŻKO MONACO160/200
cena od: 1773 zł
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LUKSUS RĘCZNIE WYRABIANY
Historia manufaktury Hästens sięga 1852 roku, kiedy to swój pierwszy 
zakład otworzył Pehr Adolf, młodzieniec z wielkim bagażem bolesnych do-
świadczeń, którego ojciec nauczył jak dążyć do perfekcji, pokonywać wła-
sne ograniczenia i iść niezłomnie do celu. 

Życie nie rozpieszczało Pehra. Jego dzieciń-
stwo to nieustanne próby charakteru w obliczu 
coraz to nowych przeżyć, w trudnym środowi-
sku. W dziewiętnastowiecznej Szwecji pano-
wała bowiem straszna bieda, co przyczyniło 
się do śmierci matki Pehra, w Boże Narodzenie 
1839 roku, kiedy chłopiec miał zaledwie 9 lat. 

OJCOWSKIE RADY

Ojciec Pehra, Johan Janson, został sam 
z siedmiorgiem dzieci, pracując ciężko 
każdego dnia, by zapewnić byt rodzinie. Podjął 
on decyzję, by pozostać z dziećmi w Szwecji 
mimo, że jedna trzecia populacji zdecydowała 
się wtedy na wyjazd do Stanów Zjednoczo-
nych w poszukiwaniu lepszego życia. Mijały 
lata, dzieci dorastały, a Johan wpajał im tajniki 
wiedzy o handlu i rzemiośle. Pehr uważnie 
słuchał rad ojca i stale poszerzał swoją wie-
dzę, a kiedy przyszedł odpowiedni moment, 
postanowił się usamodzielnić. Podjął decyzję, 

by zostać rymarzem i w wieku 18 lat rozpoczął 
naukę tego niełatwego fachu. 

IMPULS DO DZIAŁANIA

Ciężka praca i wysokie ambicje spowodowały, 
że 4 lata później - 22 marca 1852 roku - Pehr 
Adolf odebrał z rąk Króla Szwecji tytuł Mistrza 
Rymarstwa. Pasja do koni dała Pehrowi im-
puls do działania. Jego zakład rymarski zaczął 
wytwarzać niespotykane siodła oraz uprzęże 
ze skór najlepszej jakości. W tamtych czasach 
konie były podstawowym środkiem lokomocji, 
z czasem przybywało więc klientów, a zakład 
zaczął cieszyć się uznaniem, ze względu na 
wysoką jakość wyrobów i precyzję wykonania. 

PIERWSZE MATERACE

Pehr był mistrzem rymarstwa, ale i utalentowa-
nym przedsiębiorcą, więc szybko zauważył, że 
końskie włosie idealnie nadaje się do tworzenia 
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HASTENS

WARSZAWA DOMOTEKA | UL . MALBORSKA 41, 03-286 WARSZAWA 
SOPOT | AL. NIEPODLEGŁOŚCI 940, 81-861 SOPOT
POZNAŃ | UL. GŁOGOWSKA 265A, 60-104 POZNAŃ
WARSZAWA – PUŁAWSKA | UL. PUŁAWSKA 523, 02-844 WARSZAWA
LOZKAHASTENS.PL | HASTENS.COM

SPECJALNA EDYCJA 2017
HÄSTENS TRIBUTE
DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE OD
1 WRZEŚNIA DO 31 GRUDNIA 2017 R.

Hästens Tribute to owoc 165 lat doświadczenia 
w tworzeniu łóżek i niebywały przykład połączenia 
doskonałego rzemiosła, jakości i estetyki. 
Nowoczesny kolor Taupe Check doda każdej 
sypialni ponadczasowej elegancji. Całość można też 
łatwo ożywić przy pomocy jasnych i neutralnych 
akcentów kolorystycznych.

materacy. Zaczął angażować coraz więcej 
ludzi do pracy, przyciągając do siebie kolejnych 
pasjonatów, którzy podzielali jego wizję. 
Zapoczątkował produkcję ukierunkowaną na 
tworzenie materacy z końskiego włosia, wyko-
rzystując unikalne właściwości tego materiału. 

Sukces zawodowy szedł w parze ze szczę-
ściem w życiu prywatnym. Pehr ożenił się 
z miłością swojego życia, Elisabeth i miał 
z nią trojkę dzieci, wychowując je w zgodzie 
z wartościami, które przekazał mu ojciec. 
Historię Pehra znajdziemy w krwi płynącej już 
w szóstym pokoleniu, które zarządza fabryką.

MANUFAKTURA Z TRADYCJAMI

Hästens jest producentem niezwykle luksuso-
wych łóżek i materacy. Wszystkie są tworzone 
ręcznie wyłącznie z naturalnych materiałów 
najwyższej jakości. Ponad 160 lat tradycji 
i doświadczenia gwarantuje doskonałą jakość 
produktów. Łóżka Hästens powstają wyłącz-
nie w jednej fabryce w Szwecji, co pozwala na 
pełną kontrolę całego cyklu produkcji. 

Każde z łóżek tworzone jest ręcznie z zasto-
sowaniem technik doskonalonych przez kil-
ka pokoleń rzemieślników. Historia, tradycja, 
doświadczenie, materiały oraz zaangażowa-
nie i pasja pracowników pozwalają tworzyć 

produkty dopasowane do oczekiwań nawet 
najbardziej wymagających klientów. 

NAJLEPSZE ŁÓŻKA ŚWIATA

Hästens dopracował każdy aspekt konstrukcji, 
na który ma wpływ: miękkość i sprężystość, 
podparcie kręgosłupa, redukcja ucisku, 
cyrkulacja powietrza, odprowadzanie wilgoci, 
zapewnienie komfortu termicznego. Dzięki 
temu śpiąc w łóżku Hästens można w pełni 
zregenerować swoje ciało i umysł uzyskując 
w ten sposób znacznie więcej korzyści.

W świecie zdominowanym przez pracę 
maszyn, łóżka Hästens cały czas wykonywa-
ne są ręcznie, na indywidualne zamówienie. 
Z każdym modelem wiąże się odrębna historia 
jego powstania. W oczach pracowników spo-
tkanych w fabryce widać dumę, w rękach czuć 
kunszt rękodzieła, a z serca wypływa pasja 
tworzenia. Dlaczego? Ponieważ nieprzerwalnie 
od 1852 roku tworzą najlepsze łóżka świata.  

Hästens kieruje się misją, aby zmienić sposób, 
w jaki ludzie myślą o śnie i jaki priorytet mu 
nadają, by zapewnić wyższą jakość życia. Każ-
de łóżko jest budowane z dumą i obsesją na 
punkcie jakości w Köping, w środkowej Szwe-
cji. Celem jest stworzenie najdoskonalszych 
i najbardziej luksusowych łóżek na świecie. 

REKLAMA

..
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STRUKTURA ŁÓŻKA MARKI HÄSTENS

Podstawą zdrowego snu jest materac, który 
sprawi, że ziarnko grochu uciskające księż-
niczkę faktycznie stanie się bajką. Zakupy 
zacznijmy od wyboru odpowiedniego stelaża 
ponieważ to on będzie kręgosłupem dla nasze-
go materaca. Jego rola sprowadza się do pod-
trzymania materaca i nie powinien wpływać 
na jego właściwości. Jednym słowem: stelaż 
powinien być niewidzialny i niesłyszalny.

MATERAC SPERSONALIZOWANY

Decyzja, który materac wynika z indywidual-
nych preferencji. Jest istotnym warunkiem 
w profilaktyce schorzeń kręgosłupa, więc 
podstawowe kryteria to z pewnością wsparcie 
pleców i poczucie wygody. Tylko dobrze dobra-
ny pozwoli na całkowite rozluźnienie mięśni 
i pełny odpoczynek całego ciała. Odpowiednio 
dobrany materac powinien zapewnić kręgosłu-
powi anatomiczną pozycję podczas snu - linię 
poziomą, kiedy leżymy na boku oraz kształt li-
tery S, kiedy śpimy na wznak. 

- To na czym się kładziemy ma nam zagwa-
rantować głęboki sen, komfortowy wypoczy-
nek i co najważniejsze, stanowić dla naszego 
ciała odpowiednie podparcie, a w jego efekcie 
stać się czynnikiem budującym naszą chęć 
do działania na kolejne dni – wyjaśnia istotę 
sprawy Anna Kurowska z Salonu Snu Hever. 

TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

Materac 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 kar-
ku i barków, a także zaburzenia ukrwienia. 

- Świat zaskakuje nas coraz to ciekawszymi 
nowinkami. Mamy na przykład termoregu-
lacyjne piany, pokrowce jonizujące czy też 
odmładzające nasz organizm, elektrycznie 
regulowane stelaże, a wszystko to właśnie 
z myślą o nas i naszym komforcie. Potraktuj-
my jednak swoje własne potrzeby jako priory-
tet – radzi Anna Kurowska.

WYPOŻYCZ I WYPRÓBUJ

Ciekawym rozwiązaniem jest propozycja sho-
wroomów, które bardzo często wypożyczają 
z ekspozycji model po to, aby klient mógł go 
sprawdzić w domu.

- Podobnie jak z przymiarką odzieży - należy 
sprawdzić czy jest nam absolutnie wygod-
nie. Zakup najważniejszego w domu mebla 
winien być przemyślany. Tym bardziej, jeśli 
łóżko ma nam służyć przez wiele lat. Im lep-
sza noc tym lepszy dzień! Zdrowy sen jest 

nam niezbędny, abyśmy wypoczęci stawiali 
czoła wyzwaniom nowego dnia – tłumaczy 
Łukasz Radomski z Hästens Concept Sto-
re Sopot.

Łóżka Hästens to efekt setek godzin pracy 
oraz licznych badań i żmudnych testów. To 
perfekcyjna praca rzemieślników, którzy 
potrafią w doskonały sposób wykorzystać 
potencjał naturalnych materiałów. Tworząc 
łóżko używają wolno rosnącej sosny z półno-
cy Szwecji. Wytrzymałego i antystatycznego 
lnu. Miękkiej ręcznie układanej bawełny. Od-
dychającej i regulującej temperaturę wełny. 
Naturalnie sprężystego i przewiewnego koń-
skiego włosia. 

NIE TYLKO ŁÓŻKO

Chcąc cieszyć się zdrowym snem, pomyśl-
my co sprawi, że sypialnia stanie się ide-
alnym miejscem wypoczynku. Zacznijmy 
od ograniczenia rozpraszających bodźców 
takich jak zapachy, dźwięki i kolory. Zasło-
ny, narzuty czy poduszki powinny ocieplać 
wnętrze dając poczucie przytulności. Istotne 
jest oświetlenie – odpowiednio rozproszo-
ne. Zdrowy sen odbywa się w całkowitym 
zaciemnieniu i sprzyjającej temperaturze 
dlatego zadbajmy o to w naszym prywatnym 
azylu będącym ostoją intymności.

KSIĘŻNICZKA 
NIE POCZUJE 
ZIARNKA GROCHU

Zdrowy, mocny i długi sen jest podstawą 
prawidłowego funkcjonowania ludzkiego 
organizmu. Regeneracja i odpoczynek to 

składowe zdrowia psychicznego i fizycznego. 
Sposób w jaki wypoczywamy ma ogromne 

znaczenie. Przekłada się na samopoczucie, 
formę i chęci do działania. Zatem, wskakujemy 

do łóżka i dbajmy o zdrowie.

Autor: Dagmara Rybicka
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ŚCIANA 
BOHATERKĄ WNĘTRZ

Mimo, że są głównym elementem konstrukcyj-
nym mieszkania, często zapominamy o ich po-

tencjale. Ściany nie muszą już być tylko tłem dla 
aranżacji wnętrz, a stać się jego główną ozdobą. 

Czasami wystarczy zagospodarować bardziej 
szczegółowo tylko jedną ścianę w pomieszcze-

niu, aby odmienić oblicze całego pokoju. Do 
tego mogą posłużyć nam tapety, panele, kaseto-

ny bądź różne dekoracje ścienne.

Autor: Malwina Talaśka

Jedną z najpopularniejszych form ozdabiania ścian są 
tapety. To od nas zależy czy zechcemy zmienić całe ob-
licze pokoju i położyć tapetę na wszystkich ścianach, czy 
wystarczy nam urozmaicić wyłącznie jedną ścianę. Ważna 
jest struktura tapety, którą kładziemy, aby w przypadku ta-
kich miejsc jak kuchnia –  można było ją łatwo umyć.

Wybór tapety to bardzo indywidualna sprawa, która jest 
zależna od gustu wybierającego. Szukając jednak tapety 
niebanalnej, warto zwrócić uwagę na produkty luksusowej, 
włoskiej marki Wall&Deco. Charakteryzują się one nie tyl-
ko znakomitym, włoskim designem, ale też innowacyjną 
technologią. 

- Tapety Wall&Deco, które sprzedajemy, wyrabiane są 
przede wszystkim w innowacyjnych systemach Wet 
i Out. System Wet może zostać wykorzystany przykła-
dowo na ścianach w kuchni bądź łazience. Dzięki spe-
cjalnemu designowi oraz fakturze tapety, już na wej-
ściu wzbudza ona podziw. Te tapety również nadają się 
do kuchni, gdzie panuje duża wilgotność, ponieważ bez 
problemu można je wyczyścić wodą.  Z kolei tapety Out 
charakteryzują się tym, że mogą zostać położone na 
zewnątrz elewacji, podobnie jak tynk, i są odporne na 
zmiany temperatury, korozje oraz opady. Zostały tak 
przygotowane, żeby były wytrzymałe na trudne czynni-
ki zewnętrzne – tłumaczy Sylwia Skwarczyńska, z sa-
lonu Lux Interiors w Sopocie.

Oprócz tapet można również zainwestować w kaseto-
ny, które standardowo sprawdzą się położone w dolnej 
połowie ściany, przy schodach. Według producentów 
świetnie wyglądają również w sypialni, łazience, bądź 
na korytarzu. Mogą nadać naprawdę elegancki charak-
ter wnętrzu. Niejednokrotnie możemy wybierać spo-
śród dużej gamy kolorów i dopasować je do kształtu 
ściany.

Jeśli cenimy sobie spokój i chcielibyśmy, żeby oprócz 
wyglądu – ściana jeszcze spełniała dodatkowe funk-
cje, przykładowo wyciszała wnętrze sypialni, warto 
zainteresować się panelami wyciszającymi. Panele 
ścienne 3D, oferowane między innymi przez Galrię Ru-
bio w Gdańsku, pokryte są strukturą Fluffo przypomi-
nającą aksamit. Dzięki temu są są miękkie i przyjemne 
w dotyku.  

A co powiecie na płytki ceramiczne 3D  tworzące róż-
ne przestrzenne kształty? Takie płytki zaprojektował 
słynny Lenny Kravitz dla fabryki Lea Ceramiche. Kolek-
cja „Goccia” to wklęsłe i wypukłe moduły występujące 
w klasycznej czerni i bieli. Inspiracją była tutaj spadają-
ca i falująca woda, odzwierciedlenie gry światła i cienia 
na poruszającej się tafli. Płytki zaprojektowane przez 
Kravitza dostępne są w gdyńskim salonie Studio Dago. 

Możemy również potraktować ścianę jak płótno 
i samemu ją pomalować bądź zawiesić obrazy, czy 
inne klimatyczne dekoracje ścienne, które odżywią 
oblicze pokoju.

 DESIGNED BY LENNY KRAVITZ

 TAPETA WALL&DECO
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EKSPLOZJA 
ZIELENI
URBAN JUNGLE
Połączenie zieleni, piaskowych pasteli 
i złota z motywami roślinnymi, drewnem 
oraz wikliną to sprawdzony sposób na 
rozjaśnienie i ożywienie mieszkania, 
szczególnie teraz, gdy za oknem dominuje 
jesienna rzeczywistość. Warto postawić 
na modną zieleń w odcieniu greenery 
i przenieść odrobinę egzotyki do własnego 
domu. Jak to zrobić? Pomoże wam 
w tym jeden z najgorętszych trendów 
wnętrzarskich – urban jungle.

Autor: Klaudia Krause

FOTEL BABA, LIVING STORY
Fotel Baba to najnowszy produkt włoskiej marki My Home Collec-
tion. Podstawa wykonana jest z lakierowanego metalu. Siedzisko 
i oparcie wypełnione jest poliuretanową pianką. Fotel dostępny jest 
w szerokiej gamie kolorystycznej tkanin i skóry, zarówno podstawy 
jak i siedziska i oparcia.

Living Story, Gdynia, www.livingstory.pl

LAMPA SUMMERSET CASTLE, SPENSEN
Ceramiczna lampa stołowa to nowoczesna oprawa, której światło 
może zdobić wiele pomieszczeń. Odcienie zieleni oraz dekoracyjny 
wzór sprawia, że całość wygląda niezwykle designersko. Lampa 
postawiona na komodzie w eleganckim salonie dopełni jego wnę-
trze, a w sypialni jako lampka nocna nie tylko rozjaśni pokój przed 
snem, ale też udekoruje go pięknym detalem.

Spensen, Gdynia, www.spensen.com

FOTEL OSAKA, BOCONCEPT
Fotel Osaka inspirowany jest wzornictwem lat 60. Lekka kon-
strukcja i zgrabne proporcje sprawiają, że ten fotel idealnie pasuje 
do niewielkich pomieszczeń. Piękne pikowane siedzisko dodaje 
optycznej miękkości, a zaokrąglone podłokietniki podkreślają ko-
biecy wygląd i zachęcają do wtulenia się w sofę. Smukłe aluminio-
we nogi dopełniają lekki wygląd.

BoConcept, Gdynia, www.boconceptgdynia.pl
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VELVET CASTLE, MILOO HOME
Kolekcja Velvet Castle firmy Miloo Home charakteryzuje się mięk-
kimi tkaninami w bogatych kolorach ziemi: ciemnych zieleniach, 
przytłumionych pomarańczach i głębokich brązach, całość ożywiają 
dodatki w odcieniach ciepłego złota. Razem tworzą niepowtarzalny 
klimat zamku schowanego głęboko w jesiennym lesie.

Miloo Home, www.miloohome.pl

TAPETA WALL&DECO
Designerskie tapety Wall&Deco to synonim dobrego smaku i ele-
gancji, które pozwalają na realizacje nawet najbardziej śmiałych wi-
zji aranżacyjnych. A przy tym, zachwycają nietypowych designem, 
inspirowanym otaczającą nas rzeczywistością: naturą, sztuką czy 
zgiełkiem wielkich aglomeracji.

Living Story, www.livingstory.pl

STÓŁ ALAMIN, SPARK CRAFT
Alamin to nowoczesny stół stalowo drewniany do salonu, jadalni 
czy kuchni. Osadzony jest w stylistyce, gdzie łączy się styl nowo-
czesny z reaktywowanym wzornictwem lat 50 i 60. Jego głównym 
atutem estetycznym jest podstawa stalowa, złożona z czterech 
połączonych ze sobą nóg. 

Spark Craft, www.sparkcraft.pl

BRASILIA, WALL&DECO
Włoska marka reprezentuje całkowicie nowe podejście do tapet, 
rezygnując z powtarzalności jednego motywu, tworzy własne ma-
larskie kompozycje i motywy. Zamawiając tapetę sami decydujemy 
o jej rozmiarze, wzorze oraz skali. Tapeta Brasilia zaprojektowana 
została przez Lorenzo de Grandis.

Living Story, www.livingstory.pl
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Nowe modele zadaszeń tarasowych 
 w taras Factory!

JesieNNo-zimowe promocJe + leasiNg dla Firm oraz restauracJi 
całoroczNe meble tarasowe światowych marek!

kompleksowa obsługa 
 podłoga+zadaszeNie+meble 

NA TWÓJ TARAS

502 998 010 Gdynia, al. Zwycięstwa 240/1 biuro@tarasfactory.pl

DESIGN NA  PODŁODZE

JAWOR, MARCHEWKA
Jawor to niezwykle wytrzymałe drewno, które doskona-
le podkreśla charakter i dodatkowo eksponuje piękno 
wnętrza. Jego jasny, bladożółty kolor doskonale kom-
ponuje się w charakterystycznym ciemnym rdzeniem. 
Dodatkowym atutem jest możliwość wykonania na 
ogrzewanie podłogowe.

Marchewka,  
Gdańsk City Meble,  
www.marchewka.pl

LARECO, DESKA DESIGN
Inspiracją dla podłóg drewnianych Lareco jest natura, która pobudza zmysły 
i motywuje do tworzenia. Barwną gamę zaczerpnięto z żywiołów, drewno ma tu 
wyczuwalną strukturę, co podkreśla jego niepowtarzalny charakter, a dodatkowo 
żeby wzmocnić ten efekt, wykończone zostało naturalnymi matowymi olejowoskami 
i lakierami.

Deska Design, Gdańsk,  
ul. Grunwaldzka 303,  
www.deskadesign.pl

WINYLOVE
Te płyty winylowe nie dość, że są trwałe, ciche i wo-

doodporne, to efekt wizualny został tu dopracowany 
w taki sposób, że na pierwszy rzut oka mamy wraże-
nie, że naszym oczom ukazuje się prawdziwy parkiet 

dębowy. Niesamowity efekt, trwałość i styl.

Winylove,  
Gdańsk City Meble,  

www.winylove.eu

Urban Contrast, IKA KOLOR
Styl Urban Contrast firmy Boen pozwala bawić się ko-
lorem, kształtem i funkcjonalnością. Charakteryzuje się 
podłogami w szarawych i ciemnobrązowych odcieniach, 
a dodatkowo daje możliwość łączenia materiałów ze 
wzorami. Podłogi te dodają ciepła i blasku do osobistego 
stylu, w którym trzeba łamać zasady.

IKA-Kolor, Gdańsk City Meble, 
www.ika-kolor.com.pl



Nowe modele zadaszeń tarasowych 
 w taras Factory!

JesieNNo-zimowe promocJe + leasiNg dla Firm oraz restauracJi 
całoroczNe meble tarasowe światowych marek!

kompleksowa obsługa 
 podłoga+zadaszeNie+meble 

NA TWÓJ TARAS

502 998 010 Gdynia, al. Zwycięstwa 240/1 biuro@tarasfactory.pl
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IKONY DESIGNU 
TOMKA RYGALIKA

KRZESŁO MAMU, NOTI
Do przestrzeni domowych i komercyj-
nych. Do uzyskania trójwaymiarowej 
geometrii ergonomicznego siedziska 
wykorzystano formowany filc. Dzięki 
"pracującemu" siedzisku krzesło dopaso-
wuje się do ruszającej się sylwetki. 

Do kupienia: Galeria  
Rubio, Gdańsk

SOFA LOL, COMFORTY
Funkcjonalność zamknięta w lekkiej formie. Funkcje  
wypoczynkowa i sypialna są idealnie zbalansowane 
i jednakowo ważne. Prosty sposób przekształcania sofy 
w przestronne łóżko stanowi o wartości tego projektu. 

Do kupienia: Mesmetric, Gdynia

SOFA LEVIT, COMFORTY
Lekka, wygodna sofa Levit unosi się nad ziemią dzięki osa-
dzeniu na dyskretnym, metalowym stelażu. Tapicerowane 
segmenty komponują się w architektoniczne bryły i kontra-
stują z obszytymi w unikalny sposób, miękkimi poduchami.

Do kupienia: Mesmetric, Gdynia

HOKER BULL, MOROSO
Funkcjonalny i poręczny hoker. Metalowa konstrukcja wspiera 

się na jednym przenikającym przednie nogi elemencie, słu-
żącym jednocześnie za podnóżek i tylne nogi. Nadwieszone 

siedzisko hokera nadaje mu radykalny charakter. 

Do kupienia: InterStyle Home, Sopot

SOFA ZULU, COMFORTY
Zulu to rodzina miękkich i wyjątkowo wygodnych 

siedzisk i puf. Zastosowano tu innowacyjne 
techniki łączenia pianek o różnych właściwościach 

i gęstości. Oparcie zapewnia elastyczność, dopa-
sowując się do pozycji ciała. 

Do kupienia: Mesmetric, Gdynia



KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
Meble na zamówienie. Drzwi. Schody. Podłogi.

SHOWROOM
Gdynia, Aleja Zwycięstwa 245
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ZMYSŁOWA ŁAZIENKA
Niezależnie od możliwości finansowych, łazienka jest wnętrzem, które zachęca do indywidualnych 
kreacji, ośmiela do realizowania niekonwencjonalnych i awangardowych rozwiązań, a współczesne 
wzornictwo stwarza ku temu naprawdę spore możliwości. Poza tym to pomieszczenie oddziałuje 
na różne zmysły, wzrok, dotyk, węch, dlatego opłaca się dobrze przemyśleć aranżację i być 
bezkompromisowym przy wyborze materiałów. Dzięki temu będziemy czuć się tu dobrze przez wiele 
kolejnych lat. Liczy się efektowność i funkcjonalność, a jak uda nam się to otulić zmysłowym dotykiem 
wyobraźni… – sukces gwarantowany!

Autor: Klaudia Krause

UMYWALKA NABLATOWA, JAŻDŻEWSKI
Umywalki to nieodłączny element każdej łazienki, warto więc 
wybrać rozwiązanie, które będzie nie tylko funkcjonalne, ale także 
efektowne. Umywalki nablatowe doskonale spełniają te wymagania, 
stanowiąc stylowe wykończenie każdej nowoczesnej, a jednocze-
śnie zmysłowej łazienki.

www.jazdzewski.com.pl

AXOR ONE, HANSGROHE
Jednym słowem - mistrzowski minimalizm. Axor One manifestuje 
swą suwerenność pogłębiając pojęcie przestrzeni pod prysznicem. 
Płaszczyzny o idealnych proporcjach, łagodne zaokrąglenia i smukła 
sylwetka czynią z modułu termostatycznego dzieło wzornictwa. 
Wystarczy nacisnąć odpowiedni klawisz palcem, dłonią lub łokciem, 
a wybrany prysznic już działa. Firma Imex Top 32 oferuje szeroką, kom-
pleksową gamę produktów wyposażenia łazienek, mozaik, renomowa-
nych producentów, w tym m.in. właśnie Hansgrohe. 

www.geberit.pl

PŁYTKI SUPREME, FLAVIKER
Supreme to doskonały włoski design. Płytki imitują trawertyn, 
niezwykle ozdobny kamień używany dawniej przy produkcji 
posągów i waz.  Supreme doskonale pasuje zarówno na ściany, 
jak i na podłogi-także przy ogrzewaniu podłogowym. Szlachet-
ny urok trawertynu wprowadzi elegancję do każdego wnętrza. 

www.studiodago.pl

BAULA, UNIQUE WOOD DESIGN
Unique Wood Design to rodzinna firma, której początki sięgają 
roku 1979. Ekskluzywna, niepowtarzalna, drewniana wanna Baula 
dostępna jest w różnych gatunkach drewna. Wymiary tej wanny to 
185x95x64 cm. Wanna w całości wykonana jest z naturalnego drew-
na, pokryta specjalnymi impregnatami chroniącymi drewno przed 
wodą, uszkodzeniami mechanicznymi oraz środkami chemicznymi. 
Jej wyjątkowy design zadowoli nawet najbardziej wysublimowane 
gusta klientów.

www.uniquewood.pl



Salon łazienkowy 
Jażdżewski 
ul. Gdyńska 49, 
Tuchom k. Chwaszczyna

Kontakt:
tel. 058 685 42 11 
kom. 603 930 726 
Wykonastwo: 607 587 056

www.jazdzewski.com.pl 
salon@jazdzewski.com.pl

Salon łazienkowy Jażdżewski 

płytki ceramiczne • armatura sanitarna • meble łazienkowe • chemia budowlana 

projektowanie • sprzedaż • wykonastwo2 5  L A T  N A  R Y N K U
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PIĘKNO 
DREWNA

Naturalne, niepowtarzalne, wręcz unikatowe 
w każdej swej części, kojarzy się z długowiecznością 

i tym samym się odwdzięcza. O czym mowa? 
O drewnie, które swym naturalnym urokiem: 

ciepłymi kolorami, oryginalnymi fakturami oraz 
przyjemnym zapachem, sprawia, że wnętrze dostaje 
nowe życie. Przed wami w kilku różnych odsłonach, 

którym zwyczajnie nie można się oprzeć.

Autor: Klaudia Krause
REGENAT, SPARK CRAFT
Nowoczesny stolik kawowy to niebanalne połączenie szkła, me-
talu i szlachetnego drewna. Podstawa to zarazem jego główna 
część dekoracyjna, wyglądająca jak fragment starego statku z no-
woczesnej oprawie składająca się z czterech grubych desek ze 
100-letniego drewna modrzewiowego z zachowanymi naturalny-
mi pęknięciami i sękami. 

Do kupienia: Spark Craft, Chwaszczyno

AMELIA, TAMO
Komoda wykonana jest w całości z litego drewna dębowego, a wy-
kończona duńskim olejem. Wyposażona w szuflady na prowadni-
cach marki BLUM. Dodatkowym autem dodającym charakteru jest 
uchwyt wykonany ze skóry naturalnej barwionej na kolor morski.

Do kupienia: Tamo, Gdynia

LIMITED OLD TABLE,  
THIS IS WOOD
Blat z potężnych starych drzwi, a co za tym idzie bardzo wyrazista 
struktura drewna. Nogi projektu Pobereżny&Podgórczyk wykona-
ne z teownika o grubości 1cm, wykończone na „surowo”. Całość 
zakonserwowana bezbarwnym lakierem.

Do kupienia: This Is Wood, Gdańsk, City Meble

SIMPLY BED, THIS IS WOOD
Architekci, projektanci i specjaliści od obróbki drewna tym razem 
prezentują estetyczne, proste i stabilne łóżko wykonane z wysokiej 
jakości drewna dębowego. Tradycja, oryginalność i długowiecz-
ność w jednym.

Do kupienia: This Is Wood, Gdańsk, City Meble

Studio oświetlenia 
dekoracyjnego Didelight
Gdynia, Stryjska 26
58 662 01 24
 
salon@didelight.pl
www.didelight.pl



REKLAMA

Studio oświetlenia 
dekoracyjnego Didelight
Gdynia, Stryjska 26
58 662 01 24
 
salon@didelight.pl
www.didelight.pl
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MAGIA HYGGE 
NA ŚWIĘTA
W tegoroczne święta Bożego Narodzenia nowa kolekcja 
dodatków BoConcept wniesie duńskie hygge do tysięcy domów 
na całym świecie. Lśniące metale, jedyne w swoim rodzaju 
ręcznie robione ozdoby, ciepłe tkaniny i wiele więcej – zbliżające 
się święta będą wyjątkowe. 

Hygge. To intrygujące krótkie słowo niero-
zerwalnie powiązane jest ze skandynaw-
ską kulturą. Nie posiada bezpośredniego 
tłumaczenia, często opisywane jest jako 
błogość, ciepło, czy po prostu spędzanie 
czasu z naszymi najbliższymi.

Świąteczne dodatki dekoracyjne od BoCon-
cept można wykorzystać jako dopełnienie 
panującego motywu lub stworzyć kontrast 
w formie kilku wyrazistych akcentów. Po-
łączenie naturalnych barw pomoże zbu-
dować ciepłą i intymną atmosferę. Z kolei 
kombinacja szarości, bieli i jasnego drewna 
zapewni neutralność i prawdziwie skandy-
nawski wygląd.

Duński koncept hygge możesz również za-
stosować dekorując swój świąteczny stół. 
Pomoże w tym nowa zastawa stołowa 
nora od BoConcept. Jej elementy starannie 
zaprojektowano i stworzono z materiałów 
takich jak porcelana, bambus, szkło, stal 

nierdzewna i jej piaskowana odmiana. Mi-
nimalistyczna i funkcjonalna zastawa sto-
łowa nora będzie piękną oprawą dla świą-
tecznych potraw.

Stylistka BoConcept, Gitte Kjær tłumaczy, co 
dla niej oznacza hygge i w jaki sposób stosuje 
tą duńską filozofię w swoich projektach.

- Dla mnie hygge to nie tylko atmosfera rodzin-
nych spotkań, urodzin czy innych dużych przyjęć. 
To nierozerwalna cząstka naszego domu i stylu 
naszego życia. Hygge definiuje mój wybór kolo-
rów i materiałów, które zapewnią ponadczasowy 
wygląd, komfort i przede wszystkim przytulną 
atmosferę – mówi Gitte Kjær.

Bez względu na to, czy chodzi o kilka pięk-
nych dodatków na świąteczny stół, pełny 
projekt wnętrza lub po prostu przytulną sofę 
na długie zimowe wieczory – BoConcept 
oferuje wszystko, czego potrzeba aby stwo-
rzyć wymarzony dom.

BoConcept – Gdynia, ul. Legionów 112, budynek Altus (wejście od Al. Zwycięstwa)
Tel: 667 500 100 www.boconceptgdynia.pl fb:BoConcept-Trójmiasto
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Prace architekta zachwycają, a także pociągają 
swoją innowacyjnością oraz niepowtarzalno-
ścią. Jego twory brytyjski magazyn „Wired” na-
zwał „meblami przyszłości”. Zaś on sam siebie 
nazywa „projektantem procesów technologicz-
nych. Tym co charakteryzuje meble architekta 
jest ich lekkość, a jednocześnie duża wytrzy-
małość oraz stabilność. Najbardziej znany wy-
nalazek Zięty, czyli stołek Plopp,  jest w stanie 
utrzymać nawet 2-tonowy ciężar! Jego cena 
zaczyna się od 720 zł. 

Projektant specjalizuje się w opracowanej 
przez siebie technologii FiDU, nad którą 
pracował z całym sztabem naukowców 
skupionych wokół Politechniki Federalnej 
w Zurychu. Jest to specjalna metoda obrób-
ki, która pozwala ograniczyć wagę danego 
przedmiotu. Ta technologia pierwszorzędnie 
znalazła ujście w projektowaniu mebli, ale na 
tym nie koniec. W przyszłości może znaleźć 

swoje odbicie w architekturze, górnictwie,  
a nawet w astronomii. 

Metoda polega na wycięciu jednolitego, po-
żądanego kształtu z dwóch powłok metalo-
wych: może to być przykładowo stal, miedź 
czy aluminium i szczelnym zespawaniu ich 
ze sobą. Następnie zostaje w nie wpompo-
wane powietrze bądź inne medium, co po-
zwala nadać meblowi trójwymiarowość. Na 
tym etapie materiał zostaje poddany wyso-
kiemu ciśnieniu. 

Podczas tego procesu nie sposób do końca 
zapanować nad produkcją. Z tego powodu 
każdy mebel jest unikalny. Jak przyznaje 
Oskar Zięta, to nie on projektuje małe wgnie-
cenia na materiale, to raczej materiał poka-
zuje „swoją twarz”. Niektóre meble oprócz 
nadmuchiwania można również wypiec 
w domowym piekarniku… jak babeczki. 

Jednak prace Polaka nie ograniczają się 
wyłącznie do stołków.  W ofercie jego 
sklepu można znaleźć również lustra, sto-
liki do kawy, ławki, krzesła, wieszaki oraz 
wiele innych przedmiotów. Technologię 
FiDU można również wykorzystać przy 
produkcji większych obiektów. Projektant, 
na dziedzińcu Victoria Albert Museum 
w 2010 r., stworzył nietypową fontannę 
„Blow and Roll” z 20-metrowych, nadmu-
chanych elementów. 

Oskar Zięta z wykształcenia jest architektem. 
Po ukończonych studiach architektonicz-
nych w Polsce, wyjechał na stypendium do 
Szwajcarskiego Instytutu Technologicznego 
w Zurychu. Jego prace można oglądać w 28 
muzeach na całym świecie, w tym np. w Mu-
seum of Modern Art w Nowym Jorku. Archi-
tekt jest również założycielem firmy Zieta 
Prozessdesign. 

OSKAR ZIĘTA

DMUCHANY 
DESIGN

Zastanawialiście się kiedyś jakby to było, gdybyśmy 
nie musieli męczyć się po zakupie mebli z ich ciężką 
konstrukcją, zaś potem z monotonnym składaniem 
w domu, za pomocą instrukcji, które nierzadko 
okazują się wyzwaniem? Gdyby można było po prostu 
wybrać mebel w sklepie, zapakować do torebki, 
a w domu tylko nadmuchać, a on nie straciłyby na 
swojej stabilności? Marzenie? Już nie tylko! Wszystko 
to za sprawą polskiego projektanta Oskara Zięty. 

Autor: Malwina Talaśka
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TAMO 
MEBLE PROSTE, 
ALE NIEBANALNE
Niby klasyczne, a jednak mają w sobie coś, co intryguje. Niby szablo-
nowe, a jednak ciężko zamknąć je w jakimkolwiek szablonie. Meble 
Tamo to kwintesencja prostoty zaklętej w pięknym designie. To 
także hołd dla litego drewna i pracy rzemieślników.

Autor: Justyna Michalewicz - Waloszek

Gdyby dzisiaj nie tworzył mebli, najpraw-
dopodobniej byłby lekarzem. Od dziecka 
wykazywał zdolności manualne, a że nie-
źle rysował, w jego głowie dość szybko 
pojawiła się myśl - może studia na Aka-
demii Sztuk Pięknych?

EKSCYTUJĄCY TALENT

To była dobra decyzja. Mowa o Mar-
cinie Lasowskim, twórcy marki Tamo, 
która systematycznie rośnie w siłę na 
polskim rynku wnętrzarskim. Projek-
tant, wyróżniony niegdyś przez presti-
żowy magazyn Wallpaper tytułem „eks-
cytujący talent w designie”, talent ten 
potwierdza na każdym kroku.  

- No cóż, trudno wyobrazić sobie dziecko, 
które marzy, aby w przyszłości robić meble. 
Ja też nie marzyłem. Lubiłem natomiast ry-
sować. Miałem zdolności plastyczne, ale bli-
żej było mi do inżyniera niż artysty. Z drugiej 
strony lubiłem też biologię. Nauczyciel liczył, 
że pójdę na medycynę, ale ku jego niezado-
woleniu wybrałem Akademię Sztuk Pięknych 
- śmieje się Marcin Laskowski.

Najpierw był kolektyw kreatywny Melo-
unge. Marcin Laskowski powołał go do 
życia w 2005 roku i tam nabierał pierw-
szych zawodowych szlifów na własny 
rachunek. Z dużym powodzeniem, po-
nieważ produkty Melounge zdobywały 
uznanie przede wszystkim poza granica-
mi Polski. Były odważne, nieszablonowe 
i bardzo nowoczesne. 

Kolektyw łączył wielu twórców i podwyko-
nawców, wykorzystujących w swojej pracy 
różne materiały, od drewna, poprzez alumi-
nium, aż po tapicerkę. W 2015 roku Marcin 
Laskowski powołał do życia drugą markę - 
Tamo. Idea to produkcja mebli użytkowych, 
takich, które pięknie prezentują się nie tylko 
w katalogach, ale przede wszystkim w do-
mach. Bo design to nic innego jak projekto-
wanie użytkowe.

NAZWA ZOBOWIĄZUJE

Tamo oznacza „jesion japoński”. Za nazwą 
nie stoi żadna tajemnicza filozofia. Była wy-
nikiem konsekwentnych poszukiwań oraz 
szczęśliwego przypadku.

- Przeglądałem podręcznik stolarstwa. W spisie 
treści zobaczyłem słowo tamo. Nazwa wpadła 
mi w oko i zapadła w pamięć. Jesion japoński to 
rzadko dostępna i niezwykle szlachetna odmia-
na drzewa. Uznałem, że to brzmi fajnie. Ot, cała 
historia - dodaje Marcin Laskowski.

Tamo, w odróżnieniu od Melounge to miejsce, 
w którym przebiega cały proces produkcyjny. 
Od koncepcji i projektu, poprzez realizację, aż 
po dystrybucję. Ma to wpływ na cenę, która 
w porównaniu do Melounge jest niższa. 

LOKALNOŚĆ W DNA

I chociaż firma zaczerpnęła nazwę od egzo-
tycznego drzewa, na jesionie japońskim nie 
pracuje. Meble Tamo są wykonane z litego 
drewna lokalnego. Lokalność w tym przypadku 
oznacza drewno polskie, czyli silny dąb.  

- Lokalność jest dla mnie istotna. Lubię podkre-
ślać, że prowadzę stolarnię w Gdyni. Materiały 
zamawiamy u lokalnych dostawców. Jeste-
śmy więc lokalni, ale nie jest to część naszego 
biznesplanu. 85 proc. naszych klientów miesz-
ka w Warszawie. Nie wykluczamy więc, że za 
jakiś czas otworzymy punkt w stolicy, a może 
nawet dalej - dodaje Marcin Laskowski.

Lokalność nie wyklucza w tym przypadku 
eksperymentów w innym drewnie niż polskie. 
Obecnie, w głowie Marcina kiełkuje myśl, aby 
rozpocząć prace z orzechem amerykańskim.

TAMO NA FALI

W ofercie Tamo znajdziemy komody, stoły 
i stoliki, biurka, sekretarzyki, szafki nocne, 
a wykonane z niezwykłą starannością, wy-
kończone na koniec olejem, aby wydobyć 

unikalną strukturę materiału. Wszystkie 
produkty są w pełni ergonomiczne i funk-
cjonalne.

- Nasi klienci uwielbiają komody przeznaczo-
ne pod sprzęt RTV. W związku z tym, że nasz 
bestseller Architekt nieco przypomina sty-
listyką lata 60, stworzyliśmy jego nowocze-
śniejszą wersję. Komoda Fala to stosunko-
wo nowy produkt w ofercie, ale cieszy się nie 
mniejszym zainteresowaniem - mówi Marcin 
Laskowski.

DOBRY DESIGN  
W DOBREJ CENIE

Inne, charakterystyczne dla Tamo projekty to 
komoda Amelia, korespondująca ze stylem 
skandynawskim oraz funkcjonalny sekreta-
rzyk, którego odważna, ażurowa kontrukcja 
wspaniale prezentuje się zarówno zamknięta, 
jak i otwarta na zawiasach cylindrycznych. 
Sekretarzyk sprawdza się doskonale również 
jako barek wieczorową porą. 

A już niedługo do oferty dołączy całkiem 
innowacyjna jak na Tamo, kolekcja wnę-
trzarskich dodatków. Pojawią się uchwyty 
na zegary, świeczniki, tace oraz inne ak-
cesoria, współgrające z istniejącymi już 
meblami. Znając życie, nie jest to ostatnie 
słowo, wszak Tamo rozwija się dynamicz-
nie i udowadnia, że dobry design w dobrej 
cenie zawsze się obroni. 

MARCIN LASKOWSKI
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SZAFKA RTV AMELIA STÓŁ GUSTAW
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Wall&Deco to niekwestionowany lider w dziedzinie tapet winylowych. 
Marka reprezentuje całkowicie nowe podejście do tapet, rezygnując z powtarzalności

 jednego motywu. Tworzy własne malarskie kompozycje i motywy o wysmakowanej estetyce 
oraz kolorystyce. Zamawiając tapetę, sami decydujemy o jej rozmiarze, wzorze oraz skali. 

W zależności od przestrzeni Wall&Deco proponuje trzy rozwiązania okładzin: podstawowa 
tapeta winylowa, tapeta w systemie WET o właściwościach wodoszczelnych oraz system OUT 

stosowany jako okładzina zewnętrzna.

 Zapraszamy do obejrzenia kolekcji w naszym salonie.

GDYNIA Aleja Zwycięstwa 235/2 | www.livingstory.pl | info@livingstory.pl

MODNY OUTDOOR 
DESIGN NIE TYLKO WE WNĘTRZU

Wszyscy wiemy, że natura jest najpiękniejszym dekoratorem. Wnętrza i ogrody przepełnione 
roślinnością i meblami z naturalnych materiałów ujmują wyjątkową harmonią i spokojem. Coraz 
częściej sięgamy po to co najbardziej sprawdzone i najbardziej modne – naturalność i prostotę. W 
czołówce najbardziej gorących trendów niezmiennie plasują się drewniane akcenty.

STOLIK FOU MISAFORM
Stolik Fou wykonany z drewna dębowego, poddanego tradycyjnej 
obróbce, dzięki której nabrało ono lekkości. Zgrabne toczenie pier-
ścieni sprawia, że stolik wydaje się smukły i delikatny. Stolik może 
pełnić różne funkcje, w zależności od pomieszczenia. Sprawdzi się 
jako stolik pomocniczy, stolik tarasowy lub bryła dekoracyjna w sa-
lonie. Ciekawa forma z pewnością zainspiruje miłośników oryginal-
nego wzornictwa.

 Living Story, Gdynia, www.livingstory.pl

MANTA FOTEL IBRIDE
Niecodzienny fotel Manta francuskiej firmy Ibride to lekka konstrukcja 
tworząca subtelną grę światła i cienia. Fotel wykonany z tworzywa w 
podstawie posiada kółka, może być stosowany zarówno we wnętrzu jak 
i na zewnątrz. Dostępny w pięciu kolorach: pomarańczowym, szarym, 
czarnym, czerwonym i imitującym drewno.

Living Story, Gdynia, www.livingstory.pl

STOLIK TONGA 460 
Akacjowe nogi i betonowy blat – stoliki z kolekcji TONGA zostały za-
projektowane z myślą o miłośnikach oryginalnych mebli i nurtu EKO 
w czystej postaci. Stoliki zachwycają naturalnością i perfekcją wy-
konania. To wymarzone rozwiązanie do każdego, modnego salonu.

Spensen, Gdynia www.spensen.com

FOTEL SWING GIORGETTI
Projekt włoskiej marki to przykład doskonałego połączenia funk-
cjonalnego designu z pasją do drewna, rzemiosła artystycznego, 
dbałością o szczegóły z jakością naturalnych materiałów. Harmo-
nijny kształt nada efektu spokoju i harmonii wnętrzu, a połączenie 
szlachetnych materiałów da poczucie najwyższego luksusu.
 
 
Inter Style, Sopot, www.interstyle.pl



Wall&Deco to niekwestionowany lider w dziedzinie tapet winylowych. 
Marka reprezentuje całkowicie nowe podejście do tapet, rezygnując z powtarzalności

 jednego motywu. Tworzy własne malarskie kompozycje i motywy o wysmakowanej estetyce 
oraz kolorystyce. Zamawiając tapetę, sami decydujemy o jej rozmiarze, wzorze oraz skali. 
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MIKRO DOMEK
Z METALU I SZKŁA

Duńska firma Vipp stworzyła idealne 
rozwiązanie dla ludzi pragnących uciec od 
miejskiego zgiełku – metalowo-szklany 
mikro domek. Konstrukcja o powierzchni 
55 m2, zwana „Shelter” 
(z ang. Schronienie), ma służyć jako „stacja 
ładowania baterii dla ludzi” – wyjaśnia 
Kasper Egelund, który stoi za realizacją 
projektu. Jedno jest pewne, wywołuje 
skrajne emocje... A Wy co o nim sądzicie?

W skrócie to metalowo-szklane, prostokątne pudełko o stalowej konstruk-
cji uniesione nad ziemią. Z dachu wystają dwie komory, z których jedna 
zawiera świetlik, a w drugiej mieści się niewielka sypialnia. Na głównym 
poziomie znajduje się kuchnia, jadalnia, łazienka i pokój z kominkiem, skąd 
drabiną wchodzi się do wąskiej przeszklonej sypialni. Okna ciągnące się od 
podłogi aż po sufit zapewniają niesamowite widoki. Domek sprzedawany 
jest z wyposażeniem, które obejmuje zarówno produkty Vipp, jak również 
meble, oświetlenie, a nawet pościel. Każdy domek tego typu powstaje w 
fabryce w Kopenhadze. Jego produkcja zajmuje sześć miesięcy, a insta-
lacja niespełna tydzień. Koszt to 485 tysięcy euro plus koszty transportu.

Historia firmy Vipp rozpoczęła się ponad 75 lat temu, wraz z wynalezie-
niem metalowego, otwieranego pedałem kosza na śmieci, który do dziś 
jest częścią kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku 
(MoMa). Do tej pory oferowała wiele metalowych i ceramicznych produk-
tów wyposażenia wnętrz, jednak wraz z prezentacją konstrukcji Shelter, 
którą po raz pierwszy przedstawiono w 2015 roku, na dobre wpisała się 
w rynek budowlany.
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W okolicy dominuje zabudowa willowa, 
w tym wiele budynków jeszcze sprzed I woj-
ny światowej. Okolica posiada więc silnie 
zaznaczony charakter, który projektanci 
postanowili uszanować. Dlatego zdecydo-
wali się na przetworzenie w nowoczesnych 
formach, typowego dla tej lokalizacji domu 
z przełomu XIX i XX w.

Dodatkowym problemem projektowym, 
sformułowanym przez inwestora, było takie 
ukształtowanie budynku, aby powstało jak 
najwięcej kameralnej przestrzeni zewnętrznej.

- Dlatego zaprojektowaliśmy wąski, długi 
budynek, o wysokiej bryle, z bardzo nachy-
lonym dachem. Taka forma jednoznacznie 
nawiązuje do architektury historycznych 
sąsiadów. W celu uwolnienia jak najwięk-
szej powierzchni działki, dosunęliśmy 
planowaną bryłę ścianą bez okien na mini-
malną odległość od granicy działki. W ten 
sposób powstał dziedziniec, który dodat-
kowo osłoniliśmy od strony ulicy i sąsia-
dów wolno stojącym budynkiem garażu 
– mówi architekt Jan Sikora. 

Część mieszkalna z garażową jest połą-
czona drewnianym podcieniem, dzielą-
cym działkę na dwie strefy - pół publiczną 
i prywatną. Część ogrodu od strony ulicy 
stanowi rodzaj buforu i śluzy pomiędzy 
światem zewnętrznym i domem. Drewnia-
ny podcień 

jest zaś bramą wejściową na dziedziniec, 
który bardziej spełnia rolę części salonu 
niż ogrodu. Jest to już strefa całkowicie 
prywatna. To tu będzie się toczyło w dużej 
mierze życie domowników. W tym obsza-
rze planuje się dodatkową zieleń izolacyjną 
wzdłuż granic działki, jako osłonę prywat-
nego dziedzińca. 

Projektanci, Andrzej Marek i Jan Sikora po-
stanowili zastosować wyraziste materiały 
wykończeniowe, takie jak beton w szalunkach 
drewnianych, nieimpregnowane drewno izola-
cyjne, aluminiowe nowoczesne okna. O wyra-
zie zewnętrznym domu stanowi kontrast i po-
dobieństwo pomiędzy naturalnym drewnem 
a betonem z odciśniętymi deskami.

Dzielnica Strzyża w Gdańsku zabudowana jest w dużej mierze domami z przełomu XIX 
i XX wieku. Prywatny inwestor, który kupił w tej dzielnicy działkę chciał jednak postawić 
dom nowoczesny.Biuro projektowe Marek+Sikora Architektura pogodziło oczekiwania 
inwestora z historyczną zabudową okolicy. W efekcie powstał imponujący projekt.

DOM Z DZIEDZIŃCEM



DZIAŁ
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PODŁOGI DREWNIANE 
PODŁOGI WINYLOWE 
PANELE • DRZWI
TAPETY • SZTUKATERIA

RUMIA, ul. Grunwaldzka 6 
(przy Lidlu) 

tel.: 58 771 40 95 
  kom.: 608 317 699

rumia@ika-kolor.com.pl

GDAŃSK, al. Grunwaldzka 470 
(przy hali Olivia)
tel.: 58 552 09 76 i 58 552 00 02 
kom.: 600 804 747 i 728 214 616
gdansk01@ika-kolor.com.pl

GDAŃSK, al. Grunwaldzka 211 
Galeria Wnętrz City Meble 

(1 piętro przy strefie inspiracji)
tel.: 58 691 95 44

   kom.: 602 460 180
gdansk02@ika-kolor.com.pl
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Wnętrze zostało wykończone w połyskują-
cych materiałach. Zdobi je wielkoformatowy 
gres imitujący marmur i czarny, lustrzany 
sufit napinany. Połączone ze sobą we wnę-
trzu ciepłe i chłodniejsze odcienie szarości, 
w zestawieniu z porowatymi płytami betono-
wymi (firma B-Loft) oraz surowym drewnem 
kominkowym tworzą niepowtarzalny klimat 
nowoczesnego domostwa XXI w. 

Po wejściu do surowego lokalu, od razu wie-
działam, że niezbędne będą zmiany architek-
toniczne. Pozbyliśmy się niektórych nadproży, 
dzięki czemu uzyskaliśmy przestronne przej-
ście między pomieszczeniem holu, a salonem. 

Ściana kuchni została wyburzona częściowo, 
a powstałą pustkę przeznaczyłam na dekora-
cyjną, ażurową zabudowę meblową,  dostęp-
ną z obu stron. Masywne słupy konstrukcyjne 
całkowicie zniknęły we wnętrzu. Złudzenia 
optyczne wykreowane przy pomocy luster 
zawsze czynią cuda. 

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

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

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

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

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

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

PROJEKT: DAGMARA IWAŃSKA – IDEALNIE  / FOTO: MALWINA NOGAJ

NOWOCZESNOŚĆ 
W MARMUROWEJ POLEWIE

PRESTIŻOWE WNĘTRZE
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Gdańsk, Al. Grunwaldzka 211 (City Meble)
www.winylove.eu

WinyLove oferuje szeroki wachlarz podłóg  
winylowych o realistycznych wzorach drewna i kamienia. 

Kompatybilne z ogrzewaniem podłogowym, antypoślizgowe, 
nadające się do użytku domowego i komercyjnego.  

Profesjonalne doradztwo, sprzedaż oraz montaż.
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Właścicielami apar tamentu jest para 
młodych ludzi po trzydziestce. Oboje 
prowadzą własne biznesy, k tóre wią -
żą się z częstymi wyjazdami. Miesz -
kanie miało być również ich miejscem 

p r a c y,  d l a te g o d wa p o ko j e  zo s t a ł y 
przeznaczone na gabinety właścicieli. 

- Pani domu to miłośniczka stylu klasycz-
nego i glamour, mąż zaś lubi styl nowo -
czesny. Wspólnie uznaliśmy, że wnętrza 
mają być nowoczesne z e lementami 
klasyki. Wykorzystując sympatię wła -
ścicieli do Nowego Jorku, zapropono -
wałam, aby w apartamencie pojawiła się 
odrobina nowojorskiego szyku w parze 
z gdyńskim modernizmem. Trzymetrowa 
wysokość pomieszczeń bardzo pomogła 
w uzyskaniu apartamentowego wizerun-
ku – mówi architekt Joanna Morkow-
ska – Saj. 

Apartament ma dość czytelny podział na 
część nocną i dzienną, co niewątpliwie 
jest jego atutem. Architekt wprowadzi -
ła niewielkie zmiany w układzie łazien -
ki. Dzięki przeniesieniu pralki udało się 

stworzyć mini pokój kąpielowy. Architekt 
przekonała też właścicieli do częściowe-
go przeszklenia gabinetu, tak aby wpro -
wadzić naturalne światło do wąskiego 
i długiego korytarza, i aby strefa wejścio-
wa łagodnie przechodziła w strefą wypo-
czynkową.

- Inwestorzy na początku mieli duże oba-
wy odnośnie tego pomysłu, ale ostatecz-
nie dali się przekonać. Jestem im ogrom-
nie wdzięczna, bo bez szklanych ścian, to 
mieszkanie straciłoby swój urok i szyk. 
One są królowymi tego projektu – dodaje 
Joanna Morkowska – Saj.

Przeszklenia powstały też w kuchni (delikat-
ne przepierzenie) oraz w sypialni - wejście 
do łazienki. Ciekawym rozwiązaniem jest 
zamontowanie zasłony w gabinecie, która 
powoduje, że transparentny gabinet staje 
się intymnym miejscem pracy Pana domu. 

Ten 100-metrowy apartament 
znajduje się na ostatnim piętrze 

siedmiokondygnacyjnego 
budynku, a jego właściciele 

mogą delektować się 
spektakularnym widokiem 

na ukochaną Gdynię. We 
wnętrzu znajdziemy inspiracje 

nowojorskim szykiem 
i gdyńskim modernizmem. 

PROJEKT: JOANNA MORKOWSKA – SAJ – SAJE ARCHITEKCI  / FOTO: FOTO&MOHITO

PRZESZKLONY APARTAMENT 
Z WIDOKIEM NA GDYNIĘ

PRESTIŻOWE WNĘTRZE
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Stół w salonie – IKEA Bjursta
Stolik kawowy - IKEA Vittsjo
Krzesła w salonie – MasteR
Lampa nad stołem – Flos Tatou
Sofa – ROM Helena
Lampa podłogowa – Tripod
Poduszki - Maisonique 
Dywan - Kler
Posadzka w kuchni – Tubądzin Rivage 6
Plakat oparty o ścianę – Magda Pakowska
Umywalka w łazience - Scarabeo Matty
Miętowa mozaika w łazience – Viderpur Pearl
Płytki beżowe w łazience – Imola Ceramica
Łóżko w sypialni – New Elegance
Pozostałe meble – wykonane na zamówienie w stolarni



DANE TELEADRESOWE: 
NATUZZI CITY MEBLE 
AL. GRUNWALDZKA 211

TEL: 608 685 852
E-MAIL: SALONNATUZZIGDANSK@GMAIL.COM
WWW.NATUZZIEDITIONS.COM

Wypoczynki modułowe • dowolna konfiguracja w skórze i tkaninie
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Do dużego salonu wchodzi się przez blisko 
30. metrową kuchnię z jadalnią. W półokrą-
głej niszy wieńczącej to pomieszczenie 
ulokowano urzekający swoją klasą okrągły 
orzechowy stół wraz z krzesłami. Te ikony 
stylu stworzyły wraz z gigantyczną, odważ-
ną lampą konsekwentną kompozycję pod-
kreślając okrągłe formy. 

Kuchnia jest oszczędna i prosta w formie. Za-
projektowano ją w taki sposób, by można było 

łatwo schować część roboczą, zamykając ją 
dwoma skrzydłami drzwi. Wyspa i blaty robo-
cze pokryte są białym corianem, a fronty sza-
fek wykonano w najgłębszym macie. Matowe 
są też komody oraz szafy w korytarzach. 

Jedynym szaleństwem prócz lampy w tym 
spokojnym wnętrzu jest szafa na wino, 
w której pomieści się nawet 200 butelek. 
W salonie, który ma także blisko 30 m2, 
znajduje się ogromna ilość okien. Umiejsco-
wione pod różnym kątem doświetlają całą 
strefę od poranka do wieczora. Ściana za 
sofą wyłożona została prasowanym jedwa-
biem. Na niej wisi obraz autorstwa sopockiej 
malarki Alicji Domańskiej. 

Przez korytarz dostaniemy się do dwóch łazie-
nek oraz dwóch sypialni. W sypialni rodziców, 
za dwustronnie wyłożonymi lustrem drzwiami 
znajduje się prywatna łazienka. Duży format 
polerowanych płyt oraz duże połacie luster 
powiększają optycznie pomieszczenie. 

W całym apartamencie podłogi wyłożo-
no parkietem orzechowym. Jego unikal-
ny rysunek, ułożenie i żywe wybarwienie, 
w połączeniu z matową bielą, subtelny-
mi szarościami oraz mocnymi, czarnymi 
akcentami nadaje wnętrzu niezwykły 
charakter. Wszystkie funkcje w aparta-
mencie, od ogrzewania, po oświetlenie 
i sterowanie żaluzjami zarządzane są 

przez system knx. Zainstalowany jest tu 
również multiroom.

Ten 115 m2 apartament 
w starej, sopockiej kamienicy 

miał być komfortowy, 
wygodny i dopasowany do 

potrzeb właścicieli słynących 
z wielkiej gościnności. Aby się 
to udało, trzeba było dokonać 

kompletnej rewolucji. 
Apartament został całkowicie 

przebudowany, prawie 
wszystkie funkcje zmieniono, 
a nowo powstała strefa nocna 

została maksymalnie 
 oddalona od dziennej. 

PROJEKT: WIESIA WARSZAWSKA – EXTRAVAGANZA / FOTO: IWO LEDWOŻYW

ELEGANCKA... REWOLUCJA 
W KAMIENICY

PRESTIŻOWE WNĘTRZE
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Drzwi, meble, zabudowy – projekt  / autorski, wykonanie Fabryka Mebli Krab
Hokery – Bonaldo  / Stół, stoliki, ława, krzesła – Poliform  / Lampa w jadalni oraz w salonie – Marset  / Fotele, sofy, pufy – Ligne Roset
Fotel biurkowy – Recamiere  / Dywan w salonie – Soft et Doux  / Dywan w pokoju – Toulemonde Bochart / Łóżka w sypialniach – VI Spring
Baterie łazienkowe – Zucchetti / Toaleta myjąca – Geberit Aquaclean / Osprzęt knx – Jung / Multiroom – Nuvo / Oświetlenie – Chors / Grzejniki – Zehnder
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POLECANE ADRESY

 Gdańsk
ALLCON 
www.allcon.pl
Gdańsk Wrzeszcz, al. Grunwaldzka 102/9

CITY MEBLE
www.citymeble.com 
Gdańsk, al. Grunwaldzka 211

DESKA DESIGN
www.deskadesign.pl
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 303

EUROSTYL  
www.eurostyl.com.pl
Gdańsk, ul. Łużycka 8A 

GALERIA METROPOLIA
www.galeriametropolia.pl/meble-i-wnetrze
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 303

GRAND MEBLE BIUROWE
www.centralakrzesel.pl
Gdańsk, City Meble

HEVER 
www.new-hever.pl
Gdańsk, ul. Przywidzka 9, CH Rental Park,  
Gdańsk, City Meble

HOSSA 
www.hossa.gda.pl
Gdańsk Wrzeszcz, Garnizon 80-266, 
al. Grunwaldzka 190, Gdańsk Piecki, 
Centralpark, ul. Rakoczego

IKA KOLOR
www.ika-kolor.com.pl
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 470, 
Gdańsk, City Meble 

INPRO  
www.inpro.com.pl
Gdańsk Oliwa, ul. Opata Jacka Rybińskiego 8 

LUX INTERIORS
www.luxinteriors.com.pl
Gdańsk, City Meble

NATUZZI
www.natuzzi.pl
Gdańsk, City Meble

PRAXIS
www.praxis.gdansk.pl
Gdańsk, City Meble

RIDA  
www.rajska8.pl
Gdańsk, Madison, ul. Gnilna 2, I piętro

ROBYG 
www.robyg.pl
Gdańsk, ul. Piekarnicza 3

SALON MARCHEWKA,  
www.marchewka.pl 
Gdańsk, City Meble

POLAND SOTHEBY’S 
INTERNATIONAL REALTY
www.poland-sothebysrealty.pl
Gdańsk, Grunwaldzka 103 A, 
Oddział Home Broker

THIS IS WOOD 
www.thisiswood.eu 
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 211, City Meble,  
Garnizon Kultury przy ul. Słowackiego

WINYLOVE
www.winylove.eu 
Gdańsk, City Meble

PINUS 
www.pinus-okna.pl 
Gdańsk, City Meble

VANGELIS CHANDELIERS
www.vangelischandelis.com/pl
Gdańsk, City Meble

JMB DESIGN 
www.jmbdesign.com.pl 
Gdańsk, City Meble

NOVELLE HOME COULTURE 
www.novelle.pl 
Gdańsk, City Meble

FLADER ART 
www.galeriaflader.pl 
Gdańsk, City Meble

MOMA STUDIO 
www.momastudio.pl 
Gdańsk, City Meble

KLER 
www.kler.eu 
Gdańsk City Meble , 
Gdańsk Shadółki ul. Przywidzka 7 

LUMANN 
www.lumanndesign.com, 
Gdańsk al. Grunwaldzka 14 

MARINA MAISON 
www.marina-maison.pl, 
Gdańsk, City Meble

ITAL MEBLE 
www.italmeble.pl, 
Gdańsk City Meble

VOX 
www.vox.pl, 
Gdańsk Galeria Metropolia

RUBIO ART 
www.rubio-art.pl 
Gdańsk al.Grunwaldzka 417

ELEMENTS 
www.elements-show.pl 
Gdańsk ul. Przywidzka 4

FLIZE GRES 
www.flize-gres.pl 
Gdańsk,City Meble

CRAFT 
www.craft.shop.pl 
Gdańsk, City Meble

 Sopot
ARKONY 
www.laplaya-aparts.com  
www.laplaya-palace.com
Sopot, al. Niepodległości 737A

HASTENS
www.lozkahastens.pl
Sopot, al. Niepodległości 940

INTERSTYLE
www.interstyle.pl
Sopot, ul. Armii Krajowej 120

LUX INTERIORS
www.luxinteriors.com.pl
Sopot, al. Niepodległości 665 

 Gdynia
AB INWESTOR
www.abinwestor.com
Gdynia, AB Inwestor Andrzej Boczek, Plac Kaszubski 
17/16 (budynek Transatlantyk) 

BMC  
www.bmc.gda.pl
Gdynia, Centrum Kwiatkowskiego, 4 piętro, pion A, ul. 
10 Lutego 16

BOCONCEPT
www.boconceptgdynia.pl
Gdynia, ul. Legionów 112

DAGO
www.studiodago.pl
Gdynia, ul. Legionów 112/13

DIDE LIGHT
www.didelight.pl
Gdynia, ul. Stryjska 26

INVEST PARKIET 
www.investparkiet.pl 
Gdynia al.Zwycięstwa 235/7

ETSSO
www.etsso.pl
Gdynia, al. Zwycięstwa 245

EUROSTYL  
www.eurostyl.com.pl
Gdynia, al. Zwycięstwa 13a

LASOTA BUSINESS 
CONSULTING REAL ESTATES
www.lbconsulting.pl
Gdynia, al. Zwycięstwa 241/13

LIVING STORY
www.livingstory.pl
Gdynia, al. Zwycięstwa 235/2

SPENSEN
www.spensen.com
Gdynia, al. Zwycięstwa 267

TARAS FACTORY
www.tarasfactory.pl
Gdynia, al. Zwycięstwa 240

MESMETRIC 
www.mesmetric.com 
Gdynia al. Zwycięstwa 187

TAMO 
www.tamo.net 
Gdynia al. Zwycięstwa 96/98

DESKA DESIGN GDAŃSK 
ul. Kartuska 213 i Gdynia Wielkopolska 268

JMB DESIGN 
www.jmbdesign.com.pl 
Gdynia CH Klif 

INTERIOR PARK 
www.interiorpark.pl, 
Gdynia ul.Wielkopolska 251

 Poza Trójmiastem
HEVER
www.new-hever.pl
Rumia, ul. Grunwaldzka 6, Galeria Wnętrz Alucolor

IKA KOLOR
www.ika-kolor.com.pl
Rumia, ul. Grunwaldzka 6

EK POL 
www.ekpol.gd.pl 
Reda ul. Gdańska 29

JAŻDZEWSKI
www.jazdzewski.com.pl
Chwaszczyno, ul. Gdyńska 49, Tuchom

PARKIET STARK 
www.parkiet-stark.pl 
Kartuzy ul.Kochanowskiego 3B, 
Miszewo ul.Gdyńska 99

ZATOKA
www.zatoka.pl
Starogard Gdański, ul. Skarszewska 5 

DON’T WORRY 
www.dontworry.pl, 
Bieszkowice ul. ks. Heyke 1

KLOSE 
www.klose.pl, 
Rumia ul. Grunwaldzka 109



DZIAŁ

79

POLECANE ADRESY

DIDE LIGHT
www.didelight.pl
Gdynia, ul. Stryjska 26

INVEST PARKIET 
www.investparkiet.pl 
Gdynia al.Zwycięstwa 235/7

ETSSO
www.etsso.pl
Gdynia, al. Zwycięstwa 245

EUROSTYL  
www.eurostyl.com.pl
Gdynia, al. Zwycięstwa 13a

LASOTA BUSINESS 
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LIVING STORY
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DESKA DESIGN GDAŃSK 
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JMB DESIGN 
www.jmbdesign.com.pl 
Gdynia CH Klif 

INTERIOR PARK 
www.interiorpark.pl, 
Gdynia ul.Wielkopolska 251
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HEVER
www.new-hever.pl
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PARKIET STARK 
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KLOSE 
www.klose.pl, 
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