prawdziwy dom

Na swoim

miejscu

rozmawiała /małgorzata święczkowska
stylizacja /justyna sławecka
zdjęcia /Marcin czechowicz,
serwisy prasowe

Styl spaja przestrzeń

Wychodzące na salon szafki kuchenne
różnią się od „pokojowych” tylko kolorem
— to jednocześnie ujednolica i rozróżnia
obie strefy. Te dwie przestrzenie łączą

też harmonijnie przenikające się
odcienie beżu (ściana z telewizorem,

obicie kanapy, rolety okienne) oraz
dębowa podłoga. Dodatkowym elementem
spajającym jest panorama Nowego Jorku
zdobiąca okap i powtórzona na dużym
plakacie w salonie.

gdzie kupić meble i dodatki:
Szafki do kuchni i salonu oraz stół
— na zamówienie, studio MTW
Wrocław; kanapa - Ekoline;
krzesło - Kler; lampa - IKEA.

Kiedy ciągle podróżująca
Dorota zapragnęła
mieć swoją przystań,
wybrała Wrocław
- stąd ma niedaleko
i do rodzinnego
Zgorzelca, i w świat
- z pobliskiego lotniska.
Kawalerka,
podobnie jak właścicielka,
jest nowoczesna
i pełna ciepła.
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G

dy Dorota Krzywińska
kupowała wymarzoną
kawalerkę na wrocławskim osiedlu Muchobór
Wielki, miała ona wymiar wyłącznie
wirtualny: – Tam, gdzie miał stanąć
blok, rosła jeszcze trawa. Ale urzekła
mnie wszechobecna zieleń i cisza.
To prawdziwy azyl dla kogoś,
kto całe dnie spędza wśród ludzi,
wciąż się spiesząc.

M jak mieszkanie:
Już wtedy wiedziałaś,
jak urządzisz wnętrze?

Dorota: Mniej więcej tak.
Kompaktowe wymiary (26 m²)
narzuciły dyscyplinę. Nie ma
miejsca na rzeczy zbędne. Ponieważ
mieszkam sama, mogłam brać
pod uwagę wyłącznie własne
potrzeby, co znacznie ułatwiło
sprawę. Choćby zrobienie szafek
do kuchni na wyższych niż standardowe cokołach. Polecam ten zabieg
wszystkim wysokim osobom: teraz
wygodniej mi przy nich
przygotowywać posiłki. Szafki
nad kanapą też powiesiłam „na swój
wzrost”. Jesli chodzi o styl, wiedziałam, że chcę stworzyć nowoczesne,
wygodne, jasne wnętrze. Ważne
było też to, by wpleść w nie osobiste
akcenty, które coś o mnie mówią
i dużo dla mnie znaczą.

podłoga
do wnętrza

Drewno zapewnia
przytulność nowocześnie
urządzonemu mieszkaniu.

1 Deska barlinecka olejowana
barwiona, Dąb Fazowany Olej
Cherry, 281,67 zł/m2, barlinek;
2 Panele Best, Dąb Wassabi,
30 zł/m2, meble vox.

Ze stolikiem w chowanego

Inspiracją dla Doroty był styl
wielkich miast o ciepłym klimacie

Robiony na wymiar idealnie wpasowuje
się we wnękę pod kuchennym blatem.
Schowany nie przeszkadza podczas
szykowania posiłków, przy nieco wysuniętym
można zjeść solo, a w razie potrzeby podać
kolację nawet dla czterech osób. Dzięki

Jest wokalistką, aktorką i modelką. Studiowała w Warszawie,
potem przez 9 lat jej domem była Portugalia. Mieszkała tam także
podczas wykańczania i urządzania wrocławskiej kawalerki.
Udało się to zrobić na odległość dzięki współpracy z projektantką,
Joanną Nawrocką, z którą od początku rozumiały się w pół slowa.
Przez sześć miesięcy wymieniły dziesiątki e-maili i przeprowadziły
wiele rozmów telefonicznych, a próbki materiałów
przesyłały sobie pocztą. Razem, już na miejscu,
dopieszczały każdy detal.

filcowym podkładkom takie manewry
są łatwe, szybkie i nie rysują podłogi.
Jedno z krzeseł zazwyczaj stoi właśnie tutaj,
a jego brat bliźniak na co dzień ma swoje
miejsce przy blacie do pracy po drugiej
stronie pokoju.

Ciepło,

zimno

1

Stalowe nóżki i prosta forma
mogą emanować chłodem
lub sprawiać przytulne
wrażenie, w zależności
od materiału, z jakiego
wykonano siedzisko.
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Ku
pamięci

Kolekcja
dzwonków
byłaby lepiej
chroniona
przed kurzem
w zamkniętej
gablocie,
ale wycieranie
ich — zdaniem
Doroty — jest
świetną okazją,
by się nimi
nacieszyć.

4

Gra formą

1 Krzesło biurowe Kosmo Stand,
279 zł, agata meble;
2 Krzesło inspirowane projektem
EPC DSR, 249 zł, Ideal meble;
3 Krzesło Argento z miękkim
siedziskiem, 80 zł, praktiker;
4 Krzesło Gilbert, 139,99 zł, ikea
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Walka o każdy
centymetr

Na

leżąco

Schowane za meblowymi
frontami lodówka i zmywarka
optycznie ujednolicają wnętrze.

Cofnięte cokoły sprawiają,
że zabudowa wydaje się
lżejsza, ich zastosowanie
zwiększa też powierzchnię
podłogi. Tę samą sztuczkę

Stojaki na wino mogą
wtapiać się w otoczenie
podwieszone pod szafką
albo
przykuwać wzrok
formą i kolorem.

1

„wcięcia w przestrzeni” powtarza
wisząca szafka — niedociągnięta
do sufitu daje „oddech”
wąskiemu pomieszczeniu. Ścianę
nad płytą indukcyjną dyskretnie
osłania szklana tafla (Lacobel).
Cennego miejsca nie marnują
nawet wklęsłe uchwyty mebli.

prewki
2

gdzie kupić meble
i dodatki:
okap - Flamec; bateria
- Tres; zlew - Teka; lodówka,
piekarnik, płyta indukcyjna
i zmywarka - Elektrolux.

3

Morze... możliwości

1 Vrum, stalowy, do postawienia
lub powieszenia na ścianie,
29,99 zł, ikea;
2 Grapewine, plastikowy, stojący,
na 6 butelek,119 zł, Fafarafa;
3 Boom – stylowy drewniany,
z sześciokątów, 198 zł, Fafarafa.

REKLAMA

1/2
poziom
(225x143 mm)
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Pierwsze
skrzypce

Kolaż ze zdjęć na ścianie
jest bardzo mocnym
akcentem. Wymagał więc
stonowanej oprawy,
stąd jasne płytki (takie
same na podłodze,
ścianach i obudowie
wanny) oraz biała szafka.

Wrażenie większej
przestrzeni daje
rozproszone światło
z wielu halogenowych
lampek. Iluzję
podtrzymuje podwieszany
sedes i szafka na nóżkach
— im mniej elementów
dotyka podłogi,
tym łatwiej osiągnąć
wrażenie przestronności.

1/2
pion

(107x286 mm)

Mnożenie przestrzeni

Ciągnąca się od sufitu po blat szafki tafla lustra
optycznie powiększa łazienkę. Gdyby jednak
nie bateria z czułą regulacją strumienia wody,
trzeba by je wycierać po każdym umyciu rąk!
Tymczasem starannie dobraną baterię można
było połączyć nawet z płytką, małą umywalką,
co uratowało sytuację, bo tylko taka
bez problemu zmieściła się na wąskim blacie.

gdzie kupić akcesoria:
umywalka - Duravit; bateria - La Torre.

Szyfonowy beż, farba
akrylowa, Akrylit W
Fashion Collection
57zł/2,5l; dekoral;
01RR 16/397, farba
lateksowa, Diamond
Matt (baza), ok. 70 zł/l,
dulux.
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D.: To pamiątki z podróży
po całym świecie. Każdy dzwonek
jest z innego miejsca, a wszystkie
zdjęcia są mojego autorstwa. Pomysł
na kolaż zrodził się w Indiach.
Zdjęcia wysłałam Joasi Nawrockiej,
a ona ułożyła z nich kompozycję.
Zdecydowałyśmy się ujednolicić
kolory, bo cała ich gama
na tylu fotografiach wprowadziłaby
wizualny chaos w małym wnętrzu.
Wybór padł na sepię w połączeniu

z moim ulubionym fioletem.
Tak powstała fototapeta,
którą przed wilgocią zabezpiecza
szklana tafla uszczelniona
silikonem. Jest o niebo ciekawszym
i praktyczniejszym od kafelków
rozwiązaniem - wymaga tylko
starannie wygładzonej ściany.

Mjm: Zmieniłabyś coś
w swoim mieszkaniu?

D.: Absolutnie nie. Wszystko jest
dokładnie przemyślane i świetnie
zdało egzamin w praktyce. Wnętrze
ma moją energię. Jestem wreszcie
na swoim miejscu. ■

REKLAMA

Kolory wnętrza

Mjm: Stąd kolekcja
dzwonków w salonie
i zdjęcia w łazience?
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