ARCHITEKT RADZI

NOWA GARDEROBA
Ubrania, sprzęt sportowy, zabawki dzieci, walizki. Gdzie je przechowywa ć,
by na co dzie ń nie przeszkadza ły, ale były łatwo dostępne i uporządkowane?
Nasi eksperci sugerują wydzielenie garderoby lub sk ładziku.
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1. hol (13,4 In2)

5. salon z aneksem

2. pokój (12 m 2)

kuchennym (22 m2 )

3. sypialnia (12,4 m')

13. pokój (9 m')

4. łozianko (5,8 m')
Czteropokojowe mieszkanie w nowym budownictwie przeznaczone
było dla małżeństwa z dwójką małych dzieci. Wzd łuż mieszkania
ciągnął si ę hol. Na wysokości aneksu kuchennego hol skr ęcał
w lewo, tworz ąc wnękę. Właściciele poprosili projektantów
o zaaran żowanie nowoczesnych wn ętrz oraz wygospodarowanie
pomieszczenia, w którym mogliby przechowywa ć AGO, ubrania
sezonowe czy dzieci ęce zabawki.

PO ZMIANACH
1. hol (7,9 m.)

4. łazienka (5,8 m 2)

2. pokój dzieci (11,5 n1 2 )

5. salon z kuchni ą (32 m2)

3. sypialnia (12,1 n?)

6. składzik (3,8 m')

Nie ma ju ż ściany oddzielaj ącej pokój od salonu. Powsta ła
przestronna i jasna strefa dzienna - z łożona z aneksu kuchennego, jadalni oraz kącika wypoczynkowego. Głęboką, nieustawną
wnę kę w holu zajmuje teraz pomieszczenie gospodarcze.
W płytszej wnęce na wprost wej ścia do mieszkania urz ądzono
szafę z przesuwnymi drzwiami. Lustrzany front szafy optycznie
poszerza korytarz. Dzi ę ki zróż nicowaniu posadzki hol nabiera
lepszych proporcji.

Zalety projektu
Podział na część dzienną i nocn ą sprawia, że mieszkanie jest funkcjonalne, wygodne dla wszystkich
domowników. Liczne schowki, szafy i składzik pomagaj ą utrzyma ć porządek, stanowi ą element aran żacji.

40 m jak mieszkanie czerwiec 2013

POKÓJ DZIENNY
Z ANEKSEM KUCHENNYM
Za ścianą z wbudowanym telewizorem
znajduje się niespełna 4-metrowe pomieszcze-
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nie pełniące funkcj ę składzika i garderoby.
Prowadzące do niego drzwi z białego MDF-u
są niemal niezauważalne na tle ściany. Regal
na ksiątki i sprzęt RTV „wojna się w składzik,
tworzy jedną linię z tafl ą ściany. Kable ukryte
są w części garderobianej. Przestrze ń między
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garderobą a oknem wypełniają narożna sofa,
pury i stolik kawowy. Z narożnika salonu
wyrasta regal-drzewo - wykonany na hhrtniar
z dębowego forniru. Po drugiej stronie cz ęści
dziennej mieści Się aneks kuchenny.
W wysokiej zabudowie zamontowano
AGO i polkę na wino, półwysep
zakoń czono donicą z miejscem na zioła.
Do półwyspu przylega rozk ładany stół.

SYPIALNIA Aby mogło się w niej zmieścić
duże lóżko, projektanci przesun ęli część
ściany w stron ę pokoju dzieci. W powstałej
wnęce zaaran żowali podręczną biblioteczkę.

$ciany przy k5Tku zostały wypikowana lak
tradycyjny zagłówek. Wykonana z d ębowego
forniru rama h3tku łączy się z szafką nocną
wyposażoną w dwie długie szuflady.

ŁAZIENKA

Zaprojektowana zosta ła

„na lata", stąd neutralna, stonowana kolorystyka,
która nie wychodzi z mody i stanowi go
dla innych barw. Piecyk gazowy (nad wann ą)
oraz pralka (na prawo od umywalki) s ą ukryte
za perforowanymi drzwiczkami. Dute lustro
wprowadza do wn ętrza wi ęcej przestrzeni
i światła. Szklany parawan przydaje si ę, gdy
domownicy korzystają i z wanny, i z prysznica.

