
INWESTORZY WYNAJ¢LI pro-
jektantk´ dla wymyÊlenia ∏azien-
ki. Ich zadowolenie by∏o jednak
tak wielkie, ̋ e poprosili jà o za-
projektowanie tak˝e pozosta∏ych
wn´trz. Pe∏na nowatorskich po-
mys∏ów ∏azienka sta∏a si´ poligo-
nem doÊwiadczalnym – równie˝

dla wykonawców. Niespodziewa-
ne u˝ycie materia∏ów wykoƒcze-
niowych, podzia∏ wn´trza na 
strefy jasnà i ciemniejszà, konse-
kwencja w wykorzystaniu kontra-
stów i szukania podobieƒstw –
wszystko to zosta∏o wykorzystane
przy aran˝owaniu poza∏azienko-

wej przestrzeni mieszkania. 
Zaskakuje nie tyle sama kuchnia
co jej stosunek do salonu. Najja-
Êniejszà cz´Êcià wn´trza uczynio-
no, usytuowanà pod najwi´kszym
oknem, jadalni´. Salon jest miej-
scem zaciemnionym przez dzielà-
cà pomieszczenie zabudow´;
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wspó∏czesna mebloÊcianka

Dobryciàg dalszy
HISTORIA TEJ KUCHNI ROZPOCZYNA SI¢... W ¸AZIENCE. PODOBNIE JAK WYGLÑD CA¸EGO MIESZKANIA,
KTÓRY JEST W PEWNYM SENSIE KONTYNUACJÑ PRACY ROZPOCZ¢TEJ W NAJBARDZIEJ ZAMKNI¢TEJ 
PRZESTRZENI WN¢TRZA. 

Z Z tej perspektywy pod∏o-
ga kuchenna wyglàda jak
pomniejszone odbicie salo-
nowej kanapy. OÊrodkiem
kompozycji – nieco przesu-
ni´tym od centrum – jest 
∏àczàca ró˝ne materia∏y 
wyspa.





kuchnia, pomimo okna, zdaje si´
przynale˝eç do owej ciemniejszej,
spokojniejszej strefy. To miejsce
u˝ytkowe, a jednak intymne, za-
budowane jasnymi frontami o od-
cieniu zbli˝onym do obecnego na
Êcianach salonu (!) gresu. P∏ytki
zdajà si´ dominantà wn´trza nie
z powodu wszechobecnoÊci –
w kuchni sà u˝yte oszcz´dnie, lecz
z powodu nadawania wn´trzu do-
minujàcej kolorystyki. Wijàce si´ 

– na pozór swobodnym – mean-
drem na pod∏odze tworzà dok∏ad-
nie przemyÊlanà kompozycj´ wy-
raênie ukierunkowanych ̋ y∏ek na-
Êladujàcych naturalny kamieƒ. Za
to drewno z pod∏ogi wdziera si´ –
podobnie jak w ∏azience – na Êcia-
ny; w kuchni – na tylnà Êciank´
wyspy wyraênie wyznaczajàcej jej
granic´. Jeszcze bardziej zaskaku-
jàca jest obecnoÊç pod∏ogowych
klepek... na suficie. Drewniany

nawis powsta∏ jako pionowa kon-
tynuacja wyspy i mocniej wizual-
nie domknà∏ kompozycj´ kuchni. 
Sama kuchnia rozwiàzana jest
bardzo funkcjonalnie. ̊ e nie jest
to wn´trze stworzone na pokaz
Êwiadczy pomys∏ inwestorki na
zainstalowanie zmywarki znacz-
nie wy˝ej ni˝ nakazuje obyczaj. 
To rozwiàzanie wybitnie uprzy-
jemnia prac´ w kuchni, choç
wcià˝ bardzo rzadko stosowane
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C Nieco zaskakujàca for-
ma zabudowy dzieli salon
na dwie cz´Êci. W sàsiedz-
twie okna umieszczono 
jadalni´.

Z Drewno pod∏ogi „wdzie-
ra” si´ na tylnà Êciank´
wyspy, oraz sufit, na którym
znajduje si´ jej przestrzen-
na kontynuacja. 

Z Uwag´ zwraca wyso-
koÊç zainstalowania zmy-
warki i poÊwi´cenie funkcjo-
nalnej wysokoÊci zabudowy
na rzecz estetyki.
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jest w naszych kuchniach. O tym
jednak, ̋ e to nie funkcjonalnoÊç
a estetyka by∏a dominantà projek-
tu zabudowy Êwiadczy niespo-
dziewane zakoƒczenie wysokiej
kuchennej mebloÊcianki. Solidna
szafa zwykle wype∏niajàca ca∏à
dost´pnà Êcian´ tu zakoƒczona
jest nieu˝ytkowym, nawiàzujàcym
do gresowej Êciany nawisem. Pro-

porcje szafy sà przyjemniejsze dla
oka, bardziej zbli˝one do kwadra-
tu, natomiast odci´cie u˝ytkowo-
Êci zabudowy powy˝ej ok. 220 cm
Êwiadczy o umiej´tnoÊci inwesto-
rów poÊwi´cenia prostej funkcjo-
nalnoÊci na rzecz stworzenia
skoƒczonego i przemyÊlanego
dzie∏a projektowego. (SM)
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Podzia∏ na strefy jasnà i ciemniejszà mieszkania ca∏kowicie znika po
zapadni´ciu zmroku. Obie sà doskonale oÊwietlone. W ca∏ym miesz-
kaniu zastosowa∏am mnóstwo punktów Êwietlnych w wielu ró˝nych
miejscach i formach. Najbardziej widowiskowa, ale nie mo˝na jej
odmówiç tak˝e praktycznoÊci, jest zabudowa z p∏yt gipsowo-karto-
nowych odcinajàca jadalni´ od salonu. To rz´dy – pionowy i pozio-
my – wn´k za szklanymi taflami, ka˝da z w∏asnym oÊwietleniem. Jej
wiernym odbiciem jest równoleg∏a Êciana w salonie z miejscem na
pot´˝ny ekran telewizora. 


