TAK MIESZKAMY

TAK MIESZKAMY

łaz
ien
ka

kuchnia

sypialnia

Plan mieszkania 65 m²

salon
przedpokój

W sercu

miasta

Szukając mieszkania, zjeździła Kraków wzdłuż i wszerz.
W końcu decyzja zapadła. – Nie mogłam uwierzyć, że tu
zamieszkam – wspomina Martyna. Nic dziwnego. 65m² przy
bulwarach wiślanych, światło, przestrzeń, nowoczesność.
Tekst Matylda Gruman projekt i realizacja Orange studio
stylizacja justyna sławecka zdjęcia mariusz bykowski

paleta barw
W mieszkaniu królują biel, szarość,
czerń – ulubiona paleta barw
Martyny. Ściany początkowo
planowała wykończyć betonem
architektonicznym, w końcu
zdecydowała się na dużo tańszy
dekoracyjny tynk – naniesiony
ząbkowaną pacą i pokryty szarą,
a potem srebrną farbą. Elementami
ocieplającymi wnętrze są drewniana
podłoga (olejowane dębowe deski),
jasnobrązowe ramy okienne,
miękkie tkaniny i karmelowa
skórzana sofa. Martyna wypatrzyła
ją w salonie Kler i od razu wiedziała,
że mebel musi trafić do jej domu.
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Gabinet
w korytarzu
Tuż przy wejściu jest minigabinet
– wąskie biurko i kilka półek. Zostały
wykonane, tak jak pozostała stolarka
w mieszkaniu, z orzecha amerykańskiego.
Bliżej drzwi biurko płynnie
przechodzi w poręczną półkę.

tak jak w kinie
Szafki w salonie, jak większość
mebli w mieszkaniu, wykonał stolarz
Jacek Pytlik. Projektanci wybrali
lakierowany na biało i szaro MDF,
bo dobrze podkreśla dekoracyjną
fakturę ścian. W górnych szafkach
przygotowano miejsce na rolowany
ekran do projektora (zamówienie
w trakcie realizacji). Martyna nie może
doczekać się chwili, gdy zaprosi
przyjaciół na pierwszy seans.

Błyszczące proste kształty tworzą nowoczesny styl

wnętrza. Są uniwersalne. Dodając kolorowe dodatki,
można je łatwo odmienić. Nigdy się nie znudzą.

widzialne niewidzialne meble
Martyna od lat interesuje się dizajnem. Na pierwsze spotkanie
z projektantką przyniosła na pendrivie swoje inspiracje. Koniecznie
chciała mieć w mieszkaniu przezroczysty stolik Essey i krzesła Louis
Ghost firmy Kartell, płytki Muri di Marazzi, a w kuchni biały sprzęt.
gdzie kupić meble i dodatki:
Stolik Illusion Clear firmy Essey – Red Onion; szezlong – Kler;
wachlarz – Muji

D

zieciństwo spędziła w Częstochowie. Gdy
dostała się na studia na krakowską ASP
i zaczęła pomieszkiwać to tu, to tam, często
wspominała rodzinny dom z dużym ogrodem.
Źle czuła się sama w czterech ścianach, więc
przygarnęła szczeniaczka, którego wychowała
na sympatyczną suczkę Sophie. Coraz częściej myślała o własnym
lokum. W końcu zaczęła szukać. – W podjęciu decyzji pomogła mi
rodzina. Pewnego dnia usłyszałam: „Inwestujemy w apartament na
nowo powstałym osiedlu. Blisko Kazimierza, Wisły, Rynku. Idealna lokalizacja!” – wspomina Martyna. Choć wiedziała, w jakim
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stylu będzie jej mieszkanie (nowoczesne, przestronne, trochę jak
loft, ale przytulne), postanowiła zdać się na profesjonalistów.
– Wpisałam w Google „projektanci wnętrz Kraków” i rozesłałam
maile. Wybrałam ofertę Orange Studio. Marlena i Michał Siwek
zebrali moje pomysły w całość, dodali nowe ciekawe rozwiązania.
Już w czerwcu zaczęłam się wprowadzać – mówi. Martyna nie
mogła się nacieszyć mieszkaniem. Traktuje je jak przystań, która
w weekendy zamienia się w miejsce pełne przyjaciół. Czy jest już
kompletne? – Wiosną zajmę się balkonem. Marzą mi się wysokie
trawy w wąskich donicach, a w mniejszych kolorowe kwiatki. Do
tego fotele i plecione pufy. Będzie jak w ogrodzie – śmieje się.

Martyna

prezenT na czasie
Zegar Martyna dostała od przyjaciół
na 22. urodziny. Jeszcze nie zdecydowała,
gdzie go powiesi. Na razie zdobi
szafkę w salonie.

Jest studentką
4. roku
ciepło
i Akademii
przytulnie
Sztuk Pięknych
w kominek
Krakowie zlokalizowany
na
Żeliwny
Wydziale
Przemysłowych.
w
salonieForm
stanowi
świetne uzupełnienie
Niedawno
podjęła
pracę ramą
wystroju
tej pierwszą
strefy. Otoczony
związaną
Pasjonuje
z majolikiz iprojektowaniem.
przesłonięty szklaną
szybą,
ją nowoczesny
dizajn
ułatwiający
wygląda jak kolejny obraza. Oprócz
ludziom
Można ją spotkać
tego życie.
jest bezpiecznym
rozwiązaniem
spacerującą z suczką Sophie po
dla rodziny z dziećmi. Taki wystrój,
bulwarach wiślanych, na Kazimierzu
pełen ciepła i przyjaznej atmosfery,
lub w klubie jeździeckim w pobliskich
gwarantuje wiele radości w chłodny
Michałowicach.
wigilijny wieczór.
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gościnnie od progu
Wyburzenie ścian między kuchnią,
salonem i przedpokojem otworzyło
przestrzeń. Wchodząc do mieszkania,
kierujemy wzrok na aneks kuchenny
oraz duży stół. W holu stoją dwie
szafy z lustrzanym frontem. Jedna
na ubrania, druga gospodarcza
(z pralką na podeście, by nie trzeba było
się schylać). Zarówno do sypialni, jak i
łazienki prowadzą wykonane
na zamówienie przeszklone drzwi.
Mama Martyny obawiała się, że nie
zapewnią odpowiedniego komfortu
osobie przebywającej w łazience,
ale szybko się do nich przekonała.
Mleczne szkło delikatnie przepuszcza
światło, a nie „widoki”.
gdzie kupić:
Szklane drzwi – Alpina Glass;
lampy podsufitowe – Aquaform

kuchnia w centrum
wydarzeń
– Jak każe świecka tradycja: „najlepsze
spotkania towarzyskie odbywają się
w kuchni” – śmieje się Martyna. Przy stole
z masywnym blatem, pokrytym lakierowanym szkłem i połączonym z półwyspem
(miejscem do gotowania). Zabudowa
kuchenna nawiązuje stylistyką do mebli
w salonie i w sypialni (projekt Orange
Studio, wykonanie pan Jacek).
gdzie kupić:
Krzesła – Kartell; płyta indukcyjna, piekarnik,
kuchnia mikrofalowa – Bosch; okap – Faber;
bateria umywalkowa – Grohe

439 zł

krzesła

199 zł

pasujące
do wnętrza
Gliss 921 firmy
Pedrali, poliwęglan,
chromowana stal,
cubeonline.pl
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399 zł

Elmer, z uchwytem
na dłoń, polimeran
węglowy, stal, IKEA

Nasze
porady

Glenda, antystatyczne,
poliwęglan,
sofa4you.com

ekologicznie
Martyna preferuje zdrową kuchnię,
pełną owoców morza, ryb, warzyw
i owoców. W utrzymaniu porządku
pomaga jej zlewozmywak (Blanco)
z młynkiem do odpadków
żywnościowych.

Rozdrabniacz
zlewozmywakowy

Czy sprawdzi się w twojej kuchni? Jak go zamontować?
O czym pamiętać podczas użytkowania?
Odpowiedz sobie na kilka pytań. Dużo gotujesz, a twój
jadłospis bazuje na naturalnych składnikach (owocach,
warzywach itp.)? Codziennie wyrzucasz sporo żywności
i odpadków organicznych (resztki obiadu, obierki z jarzyn)?
Denerwuje cię permanentnie zatykający się zlew lub nieprzyjemny
zapach z kosza na śmieci? Obawiasz się rozprzestrzeniania
gryzoni lub insektów w śmietniku przy domu? Jeśli tak, przyda ci

1

się zlewozmywakowy młynek do rozdrabniania odpadków,
trafiających wprost do kanalizacji.
Młynek montuje się do otworu odpływowego w zlewie
(między zlewem a syfonem). Otwór musi mieć średnicę
9 cm (przy mniejszych wymagana jest przejściówka).
Wlot kanalizacji musi znajdować się co najmniej 5 cm poniżej
otworu wylotowego rozdrabniacza.
Podczas mielenia należy wlewać do młynka zimną wodę, by
chłodziła urządzenie. Nie wolno wlewać gorącego tłuszczu.
Czas ciągłej pracy nie powinien przekraczać 3–5 minut,
w przeciwnym razie silnik może się przegrzać i trwale uszkodzić.

2
3
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Panele

mARLENA KOCZAJ-SIWEK I Michał SIWEK
architekci wnętrz

ORANGE STUDIO
orangestudio.info.pl

sypialnia w trójwymiarze

Więcej o takim
wykończeniu ścian

str.

54

REKLAMA

Ścianę za wezgłowiem łóżka pokryto dekoracyjnymi panelami 3D. – Aby je wzmocnić, postanowiliśmy nakleić je na dużą płytę MDF, zaszpachlować
łączenia, a potem pomalować natryskowo na biało
– wspomina projektantka. Pogrubiona, lekko
wystająca ścianka za łóżkiem podkreśla efekt
trójwymiarowości. W symetrycznie rozmieszczonych taflach luster odbija się połyskujący front
szafy w zabudowie (wykonany z płyty MDF
przez zaprzyjaźnionego z ekipą stolarza). Ważne:
aby lustro służyło nam przez lata, ściana, na której
się pojawi, musi być idealnie prosta i gładka.
gdzie kupić meble i dodatki:
Panele – Cameleo; łóżko – Kler; narzuta i poduszki
– IKEA
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przyciski
spłukujące
do wc

Kabiny
96

ł

322

zł

Sigma 10, biały/chrom, Geberit

zł

ł

2z

kabina i spółka
– Konstrukcja budynku uniemożliwiła
wpuszczenie brodzika w podłogę. Mogliśmy
za to „pójść” wszerz – opowiada Martyna.
Kabina prysznicowa rozciąga się prawie
na całą szerokość łazienki (140 cm).
Od reszty wnętrza oddzielają ją wykonane
na zamówienie drzwi ze szkła.
Szafka podumywalkowa to dzieło stolarza
(w roli blatu lakierowane szkło lacobel).
Ściany zdobią, wymarzone przez Martynę,
białe i grafitowe płytki Muri di Marazzi
(niestety wycofane z produkcji).
gdzie kupić:
Brodzik – Kaldewei; kabina prysznicowa
– Alpina Glass; umywalka – Art Ceram, armatura
– Puravida; lustro – IKEA, lampa – Aquaform

12

Simple,
chrom,
Koło

399

str.

4z

Radzimy, jak wybrać
najlepszą

13

Aqua S-2,
chrom mat,
Cersanit

Nova
Cosmopolitan,
black/chrome,
z nadrukowaną
grafiką,
Grohe

pełna zabudowa

ł

9z

Podwójny firmy
Jomo, chrom,
bluearts.eu

19

Stelaż podtynkowy WC zabudowany jest pod sufit płytą z lakierowanego MDF-u. Podobnie wnęka przy prysznicu. Za bezuchwytowymi
frontami kryją się szafki na kosmetyki i liczniki. Dzięki białym lśniącym powierzchniom łazienka sprawia wrażenie większej. Nowoczesny
akcent – podwieszana kwadratowa miska WC z czarnymi wstawkami.
Na podłodze duże trójwymiarowe płytki (60x60 cm) firmy Marazzi.
Te same płytki położono też w holu (optycznie łączą pomieszczenia).
gdzie kupić:
Miska WC – Art Ceram; przycisk spłukujący – Grohe
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