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PLAN MIESZKANIA

115 m²
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Na pierwszym poziomie jest część dzienna
z kuchnią i jadalnią, sypialnia i łazienka
gospodyni oraz toaleta dla gości (połączona
z pralnią). Na drugi poziom, do królestwa
córek, wchodzi się przez antresolę. Agnieszka
nie zabudowała jej całkowicie. – Podobało
mi się, że w najwyższym miejscu salon
ma aż sześć metrów. Dzięki temu mieszkanie
jest przestronne, widne, a także otwarte,
co ma przełożenie na relacje w rodzinie
– śmieje się właścicielka. – Mogę rozmawiać
z córkami bez biegania po schodach!
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Trzy Panie „A” , czyli Agnieszka oraz jej córki Alicja (13 lat)
i Aleksandra (7) lubią nazwę, którą ich dwupoziomowemu
mieszkaniu nadał jeden z gości. Mówią, że to ich intymny,
przytulny świat, w którym zapominają, że są niemal w centrum
Warszawy. Świat pachnący lasem i... miły w dotyku.
TEKST ZUZA OLCZAK ZDJĘCIA MARIUSZ PURTA STYLIZACJA BOŻENA KOCÓJ
PROJEKT WNĘTRZA DANIEL ROGALA R-DESIGN PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

TAK MIESZKAMY
KAMIENNA WYSPA

Z góry doskonale widać urodę granitu Kashmir Gold, z którego wykonane
są blaty. Kamień jest nie tylko piękny, ale i praktyczny: na szaro-czarno-bursztynowej powierzchni „gubią się” krople wody, nie trzeba co chwilę
sprzątać. – Ale też trzeba było wziąć pod uwagę, że wzór jest mocny,
dominujący – mówi architekt Daniel Rogala. – Żeby nie przytłaczał wnętrza,
na ścianie we wnęce został zestawiony z gładkim gresem w piaskowym
kolorze, takim jak na podłodze w kuchni – dodaje. Wyspa z dwóch stron
ma półki, z jednej szuflady, ostatnia to przedłużenie blatu.
GDZIE KUPIĆ: meble kuchenne – Remeb; płyta indukcyjna – Smeg;
sofa – Moma Studio; kamień – DanStone, Piaseczno; podłogi z jesionu
olejowanego – Ap Smart; wszystkie prace remontowe – Jarosław Paziewski

PODŁOGA
DO WNĘTRZA
1. Panel podłogowy Dąb Valais
jasny, 39,99 zł/m2, Komfort
2. Deska drewniana
dwuwarstwowa Color Inspiration
Dąb bianco, Jawor Parkiet
241,08 zł/m2, deeco.eu
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W KASECIE

Gdy drzwi nie są
zamykane zbyt
często, sprawdza
się system przesuwny (otwarte
skrzydło zajmuje
sporo miejsca).
Tafla szkła ujęta
w drewniane ramy
jest dość ciężka,
dlatego architekt
umieścił mechanizm jezdny
w zewnętrznej
kasecie.
To odciążyło
ścianę, przy której
od strony salonu
biegną schody
na antresolę.

– Mieszkająca na greckiej wyspie
Mykonos koleżanka ma wspaniałe tarasy urządzone meblami
sprowadzonymi z Indonezji,
rzeźbionymi w drewnie ławami,
stołami... Pomyślałam, że choć
odrobinę takiego stylu przeniosę
do siebie. Nim kupiłam mieszkanie, miałam już stół i krzesła!
– opowiada właścicielka.
Jest rozkładany (na 12 osób)
i ma piękny blat – szachownicę
z kostek drewna. Taki sam stoi
na antresoli – w roli biurka.
GDZIE KUPIĆ: stół i krzesła
– Meble Kolonialne w Raszynie;
misa na owoce, piętrowa patera
– sklep Decoretro w Grójcu

KWIATY JAŚMINU

Kolor zasłon Agnieszka dobrała do srebrzystoszarego tła tapety.
W przyszłości wzór kwiatów pojawi się też na poduszkach w salonie
i na obiciu krzeseł. Listwy pod sufitem kryją oświetlenie LED i karnisze.
GDZIE KUPIĆ: łóżko – IKEA; lampa Zuma Line – AGALED; tapeta
Grandiflora – Sanderson; zasłony – You Design

W

szystko zaczęło się od płotu, który pięć
lat temu stanął na skraju Lasu Bielańskiego. Agnieszka, która codziennie
tamtędy przejeżdżała, zainteresowała
się budową, którą miał osłaniać i...
– Z miejsca zdecydowałam, że chcę tu zamieszkać! – wspomina. Po kilkunastu miesiącach zza ogrodzenia wyłonił się
budynek – pięciopiętrowy, z dwupoziomowymi mieszkaniami. Agnieszka wybrała lokal na czwartym i piątym piętrze,
z widokiem na las z jednej strony i na dachy willi z drugiej.
– Wydawało mi się, że z urządzeniem wnętrz poradzę sobie
sama, przecież wiedziałam, czego chcę! – śmieje się
Agnieszka. Lubi tradycyjny styl, ale bez nadmiaru ozdób.
Nie dla niej modne szkło i beton (są dobre do laboratorium).
Jesionowe drewno, kamień i naturalne tkaniny to jest to!
– Na szczęście koleżanka namówiła mnie na spotkanie
z architektem, z którym kiedyś współpracowała. Daniel
Rogala stworzył dla mnie i moich dziewczyn mieszkanie
marzeń, jasne, przestronne, pachnące drewnem i wygodne.
Uchronił nas też przed tysiącem kłopotów, dodatkowymi
kosztami, błędami. Bo wnętrze może być najpiękniejsze,
ale jeśli wyłącznik jest nie tam, gdzie trzeba, albo drzwi szafy
zawadzają o lampę, czar pryska. U nas jest doskonale!
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Belldeco Deluxe,
aluminium,
śr. 34 cm,
lawendowykredens.pl
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Glam-Rope,
stal nierdzewna,
uchwyty z liny,
designbywomen.pl

STREFA PRZYJEMNOŚCI
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Zdjęcia: serwisy prasowe

Po jednej stronie łóżka jest wielkie okno i wyjście na tras, po drugiej łazienka.
Pierwotnie zamknięta i ciemna – dziś doświetlona. Toaletę i WC umieszczono
dyskretnie we wnęce za szafą. Owalna wanna łączy się ze ścianą niewielkim
murem. – Model wolnostojący, postawiony zbyt blisko ściany, utrudnia
sprzątanie. Murek eliminuje ten problem – mówi architekt. Ściany w łazience
wyłożono polerowanym marmurem Crema Marfil, wnęki zdobi marmur
pocięty na kostki – ten ciemny to Emperador.
GDZIE KUPIĆ: wanna Classic Duo Owal – Kaldewei; umywalka Loop
& Friends – Villeroy & Boch; armatura – Ideal Standard; taca – Decoretro
w Grójcu; narzuta, poduszki, ręczniki – NAP

ł
Zestaw tac,
aluminium
i drewno,
30x39 cm
i 40x48 cm,
opaandcompany.com
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LEKTURA Z PASJĄ

Księgozbiór we wspólnej przestrzeni sprzyja integracji
domowników. Regał po lewej należy do Agnieszki, ten z prawej
– do dziewczyn. Starsza Alicja lubi czytać, siedząc na poduszce,
którą kładzie na podłodze na końcu antresoli. Między regałami obraz
przywieziony z Ugandy, a namalowany przez haitańską artystkę.

DANIEL ROGALA

R-DESIGN
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
www.r-design.com.pl
tel. 501 822 773

Platforma z widokiem na wnętrze
Antresola była spora, ale nie na tyle, by mogła pełnić inną
funkcję niż komunikacyjną (tędy prowadzi droga do pokojów
dziewczynek i na taras). Poszerzenie jej o ok. 1,5 metra
oraz dodatkowe „zawinięcie” w stronę drzwi sprawiło, że można
było zaaranżować na niej obszerną bibliotekę i miejsce do pracy.
Zalety tego rozwiązania widać także na dole – powstał wąski sufit
w kształcie litery „L”, który optycznie wydziela część kuchenną,
zamontowane jest w nim też dodatkowe oświetlenie punktowe
(halogeny). Przebudowa antresoli pociągnęła za sobą wymianę
schodów – zabiegowe, choć obiektywnie rzecz biorąc, zajmowały mniej miejsca, sprawiały wrażenie ciężkich i zasłaniały widok
na salon. Teraz są proste, „położone” na ścianie – dzięki temu
wygodniejsze (bez zakrętów i stromizn), nie przytłaczają wnętrza.

PO SZCZEBLACH

Żaluzjowe fronty szaf i szafek to pomysł Agnieszki. – Kojarzy mi się
ze stylem kolonialnym, lekkością i słońcem – tłumaczy. Konieczne było
zrobienie ich na wymiar – okazało się, że niełatwo znaleźć dobrego
specjalistę, stolarze robią dziś głównie proste zabudowy z MDF.
GDZIE KUPIĆ: lampa na trójnogu, lampa na stole – sklep Decoretro
w Grójcu; stolarz – Drew Poland
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