MIESZKANIE Z ROZSĄDNYM BUDŻETEM

za zasłoną dębiny
zdjęcia

OLO RUTKOWSKI

stylizacja MAGDA KAZIMIERCZUK, OLGA STRUŻYNA

tekst IWONA ŁAWECKA-MARCZEWSKA

POZNAŃ

Luksusem są w tym wnętrzu rozwiązania
architektoniczne, a nie kosztowne wyposażenie. Znakiem
szczególnym – odkryte fragmenty stropu.
Klimat tworzą dyskretne żaluzje i autorskie lampy.

OTWARCIE KONTROLOWANE
Grafitowa ściana (która
z drugiej strony mieści wysoką zabudowę)
oddziela kuchnię od salonu na tyle, na ile
jest to konieczne; pozostaje jednak
swobodne przejście i wrażenie otwartej
przestrzeni. Już od progu widoczna jest
żelazna konsekwencja w doborze
materiałów i kolorów. W rolach głównych:
biel, szara okładzina (z frezami jak plisy
abażurów), surowość pustaków
stropowych, drewno dębowe. Jako barwny
akcent – krzesło „Vegetal”,
proj. E. i R. Bouroullec (Ipnotic Shop)
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ŚCIANY – ZMIANY!
Rozplanowanie salonu jest modelowym przykładem
funkcjonalizmu: szafy w holu, bryła z kominkiem (nieopodal
niewidoczna na zdjęciu wnęka na drewno) i zabudowa biblioteczno-telewizyjna są w jednej linii – „licują się”. Masywna mobilna ściana,
która przesłania miejsce na TV, po przesunięciu zakrywa częściowo
półki na książki. Na niej fotografia Szymona Brodziaka. W korytarzu
galeria zdjęć rodzinnych (pod nimi praktyczny moduł marki Grid,
na którym można przysiąść, albo coś na niego odłożyć).
Tam, gdzie nie widać surowego stropu, jest sufit podwieszany,
ukrywający elementy konstrukcyjne

AŻUROWA OCHRONA
Przesłonięcie okien żaluzjami było konieczne, ponieważ mieszkanie (120 m2) mieści się w strefie wejściowej. Nietypową ozdobą salonu
jest odkryty we fragmentach strop. Widoczne żebrowanie pięknie kontrastuje z nieskazitelną bielą i klarownością zabudów. Różowawe belki nośne
z żelbetu tworzą ozdobny rytmiczny wzór. Odsłonięte stropy łączą wnętrze z architekturą budynku. Takie rozwiązanie powoduje, że mieszkanie
nabiera indywidualnego charakteru. Kanapa firmy Sits, biały stolik zrobiony na zamówienie. Lampę proj. P. Starcka architekci kupili okazyjnie.
– Gdy mamy ściśle określony budżet szukamy wszelkich sposobów, by się w nim zmieścić – mówi Bartłomiej Bajon. Żyrandole nad stołem,
proj. architektów, mają 80 cm wysokości i 60 cm średnicy. Stół także autorski, krzesła „Snow” marki Pedralli i „Elle” – Alias (Ipnotic Shop)
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Nieduża,
ale wygodna
zabudowa kuchenna
sięga do samego
sufitu. Do wnętrza
wchodzi się
z dwóch stron
(z salonu i holu),
dzięki temu kuchnia
wydaje się bardziej
przestronna

KONSEKWENTNIE BIAŁA
Z powstaniem kuchni i innych mebli wiąże się miła niespodzianka. Do ich wykonania, wg projektu architekta, zatrudniono stolarza z Ełku.
Przyjechał tylko raz, zmierzył co trzeba; przy drugiej wizycie wszystko było gotowe i idealnie dopasowane! Fronty szafek dolnych i górnych
są z lakierowanego na biało MDF-u, drzwiczki wysokiej zabudowy vis-à-vis z tego samego materiału, ale w kolorze szarym (korespondują z frezowaną
okładziną w holu). Na ścianie między szafkami zastosowano taką samą płytę laminowaną, barwioną w masie (wygląda jak corian), z jakiej wykonany
jest blat. Na podłodze dobrej jakości panele, przypominające deski dębowe. W wyposażeniu: zlew – Franke, bateria – IKEA, płyta
grzewcza – Gorenje, piekarnik – AEG. Termos i młynki – Ipnotic Shop

hoć trudno w to uwierzyć, właściciele dokupili
do mieszkania tylko kanapę i sześć krzeseł
– i natychmiast mogli się wprowadzić!
Reszta wyposażenia powstała wcześniej, przy
ich udziale, według projektów architekta
(nawet lampy!). Pracownia PL.architekci zaczęła pracę
nad wnętrzem bardzo wcześnie, dzięki temu deweloper
realizował zaprojektowany przez nią nowy układ ścian,
rozplanowanie instalacji. Mieszkanie od razu zostało
dostosowane do potrzeb czteroosobowej rodziny.

Myślenie architektoniczne
– Ponieważ jesteśmy architektami, nie dekoratorami
wnętrz, wszystkie zastosowane rozwiązania podkreślają
walory przestrzeni – mówi Bartłomiej Bajon.
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– Dlatego wszelkie zabudowy sięgają od podłogi
do sufitu, szafki górne w kuchni są bardzo wysokie,
z wąskimi długimi frontami. Dużo jest tu szaf
i schowków, które „udają” ściany – wyjaśnia.
– Nie lubimy uskoków, więc wszystkie wnętrza
są połączone, płynnie przechodzą jedno w drugie
– dodaje architekt. Zdaniem Bartłomieja Bajona
zaplanowanie większości mebli w formie zwartych
zabudów (im więcej schowków, tym lepiej) stworzyło
idealne tło dla rzeczy, które wnieśli do wnętrza
właściciele. W pierwszym wariancie zaprojektowany
przez jego pracownię układ był bardziej sterylny
i minimalistyczny. – Wtedy pojawił się pomysł odkrycia
w każdym pomieszczeniu stropów gęstożebrowych
z estetycznymi różowawymi belkami nośnymi.

R E K L A M A

ULUBIONA LEKTURA POD RĘKĄ
Ascetyczna półka za wezgłowiem łóżka (wykonanego
na zamówienie z MDF przez stolarza, który robił także kuchnię)
to po prostu zabudowa gipsowa-kartonowa z przerwą
w miejscu na książki

Architektura i architektura wnętrz dzięki temu płynnie
się ze sobą łączą, a pomieszczenia zyskały interesujący
element dekoracyjny – do tego darmowy.

Luksus tkwi... w szczegółach
Układ wnętrza jest bardzo funkcjonalny. Salon
od kuchni oddziela ściana z wysoką zabudową
kuchenną. Prócz głównej sypialni są dwa pokoje
dziecięce, łazienka z wanną i toaleta z prysznicem.
W holu lustro, znajdujące się naprzeciwko drzwi
balkonowych w salonie, odbija światło, rozświetla
przestrzeń, optycznie ją powiększa i dubluje.
We wnętrzu są dwa wyraźne trakty: jeden biegnący
od strony wejścia w głąb, ku wyjściu na taras i drugi
w części prywatnej, komunikacyjny, podkreślony szarą
okładziną na ścianie i harmonijnie wpisanymi w nią
drzwiami z tego samego materiału. Między traktami
przewidziano zabudowę meblową z szafami, która
uwypukla podział na dwie strefy – dzienną i nocną.
Warto zwrócić uwagę na szczegół, ale jakże ważny!
Frezowania na panelach ściennych i drzwiach
w korytarzu (widać je na zdjęciu, przez otwarte drzwi
łazienki) odzwierciedlają plisowania abażurów
lamp, które są tak charakterystyczne dla wystroju.
– W architekturze wnętrz luksusem nie są drogie meble
lecz dbałość o detale i precyzja wykonania – twierdzi
Bartłomiej Bajon. Na taki luksus stać każdego!
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IDEA BEZCENNA
– Lubimy, gdy
w architekturze wnętrza
coś wynika z czegoś – mówi
Bartłomiej Bajon. – Gdy
na przykład linia sufitu
w sypialni idealnie
przechodzi w szczelinę
między frontami szaf,
znajdujących się w tym
samym wnętrzu. To tylko
pomysł, żaden koszt,
a efekt znakomity – dodaje.
Dębowe żaluzje w oknach
można podnieść
i swobodnie wyjść na taras.
Lampy z plisowanymi
kloszami wykonał
na zamówienie abażurnik
spod Poznania.
Te w sypialni są mniejsze
niż lampy nad stołem
w jadalni, abażury mają
70 cm wysokości. Stolik
„Menu” (przy drzwiach
balkonowych) i poducha
– Ipnotic Shop
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W JEDNORODNOŚCI SIŁA
W łazience głównej i gościnnej toalecie powtarzają się te same materiały wykończeniowe. W obydwu wnętrzach na podłodze i okładzinach
ściennych zastosowano antracytowe płytki 30 x 60 cm (z popularnego marketu budowlanego). Meble, wykonane wg projektu architekta,
pokrywa identyczny fornir dębowy. Blat, choć wygląda jak z corianu, w rzeczywistości zrobiony jest z płyty laminowanej, podobnie jak
monolityczna podstawa umywalki (Allegro). Armatura – Hansgrohe. W prysznicu wykorzystano odpływ liniowy marki Viega (docinany
na odpowiednią szerokość). Przycisk WC – Grohe, umywalka kupiona na Allegro; naczynie i taca – Tonfisk Design (Fabryka Form)

BARTŁOMIEJ BAJON
[PL.ARCHITEKCI]

KTO ZA TYM STOI
Punktem wyjścia przy projektowaniu wnętrz jest
dla nas stworzenie optymalnego układu funkcjonalnego.
Stąd też prawie zawsze pierwotne rozplanowania
mieszkań i domów przechodzą przestrzenne rewolucje!
Lubimy, gdy wszystko ma swoje miejsce i łatwo utrzymać
porządek; nie lubimy zaś marnowania przestrzeni.
Jako architekci dążymy do związku wnętrz
z rozwiązaniami architektonicznymi.
INFO O ARCHITEKTACH na str. 173
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