


Bielszy odcień

bieli
Gdy Patrycja ogląda zrobione półtora 
roku temu zdjęcia zniszczonego 
budynku z lat 70., sama nie może 
uwierzyć, że to ten sam dom,  
w którym dziś mieszka. Do niedawna 
niemal zrujnowany, zaniedbany 
bliźniak, dzięki jej staraniom, zamienił 
się w wymarzony white house – biały 
od podłóg po sufity, nowoczesny, 
elegancki, wyrafinowany. W dodatku 
projekt jego wnętrz przyniósł 
architektom II nagrodę w 5 edycji 
ogólnopolskiego konkursu  
Vasco Integracja.

projekt: Agnieszka Włodarczyk i Tomasz Gimbut; 
zdjęcia: Wojciech Szwej; stylizacja: Magdalena 
Olszewska; tekst: Urszula Deda-Bieroń

O
własnym domu, w  któ-
rym miała zamieszkać 
z  dziesięcioletnim wów-
czas synem Kacprem, 
marzyła od dawna, ale 
nie zależało jej wcale 
na kupnie „gotowca”,  
do którego wystarczy 

wnieść swoje meble i tyle. Gdy więc przyjaciółka zaj-
mująca się handlem nieruchomościami wypatrzyła 
dla niej bliźniak do remontu, przyjechała go obejrzeć.  
Była wiosna. Krzyki, jedna z najpiękniejszych dzielnic  
Wrocławia, tonęły w  świeżej zieleni. W  ogrodzie  
otaczającym brzydki zmurszały budynek kwitły 
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Bielszy odcień
Salon
Patrycja może być zadowolona. Jest tutaj 
dokładnie tak, jak sobie wymarzyła: przestronnie, 
biało, oszczędnie – elegancko. A na ścianie 
wisi obraz Pawła Luchowskiego. Właśnie taki 
„widziała” tu od początku.
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Kuchnia
Wszystkie meble wykonał zaprzyjaźniony stolarz. 
Blat i zlew są z tego samego kamienia, przy czym 
blat jest jednocześnie parapetem. – Rozwiązanie 
i ładne, i praktyczne – ocenia Patrycja. Wiszący 
naprzeciw okna grzejnik Vasco Niva w niczym  
nie zakłóca panującej tu harmonii.  
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Jadalnia
Takiego stołu nie ma nikt! Bo po prostu nie istnieje drugi identyczny egzemplarz. Wyrzeźbił go na zamówienie, według  
własnego projektu, artysta Paweł Luchowski. Nad grzejnikiem Vasco Niva półeczka, na której stanęły dwa białe niedźwiedzie  
– również wykonane przez Luchowskiego. 

drzewa owocowe. To wystarczyło, by Patrycja zakochała  
się w tym miejscu. – Rozejrzałam się dokoła i powiedzia-
łam jedno słowo: chcę – wspomina.
Wkrótce się okazało, że trzeba było nie lada odwagi,  
by podjąć decyzję o  kupnie. Dom, szczytowa część bliź-
niaka, przez całe lata nieogrzewany, wymagał naprawdę 
gruntownej renowacji. – Nie było tu niczego, co można 
byłoby zostawić – opowiada Patrycja. – Ocieplenie, tynki, 
rynny, instalacje, dach, okna, podłogi, wszystko jest nowe. 
Dosłownie. Nawet taras zawalił się w trakcie robót i trzeba 
go było odbudować. 
Nowa właścicielka, absolwentka ASP, od początku wie-
działa, jak chce dom urządzić. Wiedziała też, kto najle-
piej jej w tym pomoże. – Już wcześniej współpracowałam 
z architektami z pracowni ChillHouse. Znali moje upodo-
bania, dokładnie wiedzieli, o co mi chodzi, rozumieliśmy  
się bez słów. Byłam pewna, że i tym razem wybór tej pra-
cowni będzie strzałem w dziesiątkę – mówi. 
Prace ruszyły szybko, a  zaczęło się od przeprojektowa-
nia wnętrz. Początkowo planowano tylko ich niewielką  

przebudowę, ostatecznie jednak się okazało, że zmian 
będzie sporo. – Wykuliśmy przejście z kuchni do salonu, 
zlikwidowaliśmy drzwi między przedpokojem i salonem, ro-
biąc zamiast nich szerokie, otwarte wejście, wygospodaro-
waliśmy miejsce na toaletę na dole, a na górze, gdzie były 
trzy pokoje, w tym jeden przechodni, teraz są dwa, nieza-
leżne – wylicza Patrycja. – To wcale nie koniec – dodaje.  
– Dawniej, wchodząc po schodach na piętro, każdy tra-
fiał głową w  wystający element stropu. Zlikwidowanie 
niewygodnego punktu pociągało za sobą konieczność 
zmniejszenia łazienki. Na szczęście można ją było posze-
rzyć z drugiej strony, spłycając szafę wnękową, która z nią 
sąsiaduje. 
Najwięcej czasu zajęło wymyślenie sposobu na powięk-
szenie pomieszczeń. W  sypialni na przykład udało się 
to dzięki takiemu zaprojektowaniu ogromnego okna, by 
o pół metra odstawało od ściany budynku. Mówiąc najpro-
ściej, od zewnątrz okno przypomina przyklejone do ściany  
przeszklone pudełko, od środka zaś szeroki parapet dodaje  
pokojowi niezwykłej głębi. – Projektanci powiększyli okna 
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Łazienka
Trudno się domyślić, że idealna harmonia 
białych płytek, grzejnika Vasco Niva  
i eleganckiej wanny, która dotarła z Włoch,  
była zagrożona. Okazało się, że ceramiczny 
sprzęt, o brzegach grubości 1 cm (!), pozornie 
leciutki, waży 170 kg i po schodach wnieść  
go nie można. Trzy pierwsze próby wstawienia 
go przez okno spaliły na panewce. Na czwartą, 
z udziałem kolejnego dźwigu, Patrycja nawet 
nie chciała patrzeć... Sama nie wie, jakim 
cudem się udało. 

 74 |  czas na wnętrze



we wszystkich pomieszczeniach, niektóre są teraz zlicowa-
ne z  elewacją, co też pozwoliło dorzucić wnętrzom parę 
centymetrów. Wpuścili też światło do łazienki. Wąski świe-
tlik nad wanną „wypełniony” efektowną lampą, uważam 
za superpomysł.
White house – czyli wszystko na biało – takie założenie zro-
biła gospodyni. – Wcześniej miałam już w domu i drzewo 
egzotyczne, i  kamień, teraz chciałam spróbować czegoś 
innego – opowiada. Przy poszukiwaniu owej idealnej bieli 
nie obyło się bez prób i błędów. Na przykład do podłogi 
na parterze przymierzano się dwa razy. Miała być pokryta 
żywicą epoksydową. Wylano żywicę, pomalowano ją wał-
kiem na biało i… – Pudło! Zamiast wyglądać jak podłoga 
w  lofcie, jak sobie wymyśliłam, wyglądała po prostu na 
brudną – śmieje się Patrycja. – Trzeba było zatrudnić dru-
giego wykonawcę. Zastosował inną metodę i teraz podło-
ga jest super, przypomina idealnie białą, matową kartkę 
papieru. Robi wrażenie na każdym, kto tutaj wchodzi. 
Dużo łatwiej poszło z  wyszukaniem białych sprzętów,  
których zresztą, zgodnie z założeniem, nie ma tu za wiele. 

Kanapy do salonu Patrycja wypatrzyła w katalogu, który 
zbiegiem okoliczności wpadł jej w  ręce, krzesła, idealnie 
dobrane do stołu (unikalnego, wyrzeźbionego na zamó-
wienie i  jedynego nie białego mebla w salonie) znalazła 
podczas przypadkowej wizyty w sklepie meblowym, szafki 
kuchenne wykonał zaprzyjaźniony stolarz. Trochę czasu 
zajęło wprawdzie wyszukanie białej indukcyjnej kuchni, 
ale i tę trudność udało się pokonać. Za to białe kaloryfery 
do kuchni, salonu i  łazienki miała upatrzone dużo wcze-
śniej. – Od początku wiedziałam, że muszą to być moje 
ukochane grzejniki Vasco – opowiada Patrycja. – Miałam 
takie w poprzednim domu i nie wyobrażałam sobie innych. 
A projektanci idealnie wkomponowali je we wnętrza. 
Jak się mieszka w chłodnym królestwie bieli? – Ależ biel 
nie jest chłodna! – zapewnia Patrycja. – Zresztą są tu ocie-
plające elementy, jak choćby drewniany stół w salonie czy 
krzesła, wprawdzie białe, ale z drewnianymi nogami. Mój 
syn podziela to zdanie, ale w jego białym pokoju znalazł 
się jeden zdecydowanie kolorowy akcent. Współlokator 
Kacpra, kameleon Henio, jest zielony!

Sypialnia
Ogromne pojedyncze okno wpuszcza tu dużo światła, ale też 
powiększa pomieszczenie, i to nie tylko optycznie. Głęboki parapet 
„wisi” na zewnątrz budynku, przez co wewnątrz przybyło przestrzeni.
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Produkty w stylu tego wnętrza
1. Biały słoń – dekoracyjna figurka ceramiczna, BLACK RED WHITE, 29,99 zł

2. Stolik Occasional Table z laminowanym blatem na nogach z chromowanej stali,  

    projekt Ray & Charles Eames, Vitra, ATAK DESIGN, 836 zł

3. Druciana misa w kolorze miedzianym, dostępna w dwóch rozmiarach, BOCONCEPT, od 89 zł

4. Grzejnik Niva Soft o gładkiej powierzchni, wymiary 54 x 182 cm, VASCO, ok. 2500 zł

5. Lampa wisząca MÅNLJUS z kloszem z ręcznie formowanego szkła, wykończenia stalowe, IKEA, 259,99 zł

6. Bateria zlewozmywakowa Savona z wyciąganym natryskiem, FERRO, 835 zł

7. Szara sofa z kolekcji Matagami, wym. 220 x 90 x 86 cm, ALMI DÉCOR, 6190 zł

1

odinspiracjidorealizacji

Agnieszka Włodarska i Tomasz Gimbut, ChillHouse

Namiary i wymiary

Producenci i wykonawcyWymiary

ChillHouse to architektoniczna pracownia projektowa posiadająca bogate doświadczenie 
w spektrum projektów – od wnętrz, poprzez budynki mieszkalne, po obiekty użyteczności 
publicznej – w tym także te największe, jak domy handlowe czy zakłady przemysłowe.  
– Naszym klientom oferujemy autorskie pomysły, wiedzę techniczną oraz dbałość 
o procedury administracyjne, a także komfortową współpracę i wysoki profesjonalizm 
oferowanych usług – mówią architekci. – Stawiamy czoła najwyższym wymogom 
estetycznym i funkcjonalnym, zachowując jednocześnie świeże i szerokie spojrzenie, otwarte 
na oryginalne rozwiązania uwzględniające potrzeby i wymagania naszych klientów.  
Nie boimy się wyzwań – wręcz przeciwnie, szukamy ich. Uwielbiamy naszą pracę. Na świat 
patrzymy przez pryzmat rzeczy ładnych, estetycznych i funkcjonalnych. Świetnie orientujemy 
się w rynkowych ofertach, standardach i wymaganiach – znając potrzeby i wymagania 
klienta, dostarczamy najlepsze rozwiązania. Przemyślane. Zaskakujące. Trafne.

www.chillhouse.pl, biuro@chillhouse.pl, 608 444 207

De Dietrich (piekarnik i płyta indukcyjna), Miele (chłodziarko-zamrażarka i zmywarka), 
Globalo (okap kuchenny), PPHU Lamdrew (meble kuchenne i szafa w pokoju syna),  
Vasco (grzejnik w kuchni, salonie i łazience), Blanko (zlew w kuchni), Paweł Luchowski (stół 
w jadalni), Vitra (krzesła w jadalni), And Tradition (lampa wisząca w jadalni), Stiland (sofa 
i stolik kawowy w salonie), Flos (lampa stojąca w salonie), Althea (ceramika w wc), Gessi 
(bateria umywalkowa w wc), Limburg (kinkiet w wc), Porta (wszystkie drzwi), Flaminia  
(wanna w łazience), Catalano (umywalka i sedes w łazience), Axor (baterie w łazience),  
Vibia (lampa wisząca w łazience), Artemide (lampa wisząca i kinkiet w sypialni)

Powierzchnia

150m2

Liczba poziomów
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‘‘White house – czyli wszystko na biało  
– takie założenie zrobiła pani domu.
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Łącznie 70 produktów w stylu tego  
wnętrza prezentujemy w e-dodatku 

na www.czasnawnetrze.pl
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