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tekst: Urszula Deda-Bieroń
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Dużą otwartą przestrzeń salonu dodatkowo
powiększa optycznie szklana ściana
z kominkiem, w której odbija się widoczny
za olbrzymim oknem taras. Wnętrze
utrzymane w ciepłej bieli i czerni ożywia
delikatny blask drobinek złota, dodanych
do strukturalnej farby na jednej
ze ścian. Mają tu swoje miejsce wyroby
światowych marek z najwyższej półki:
kanapy i czarne błyszczące stoliki
to Lamborghini, lustro Roberto Cavalli,
płytki Versace na podłodze. Nad stolikiem
w części kominkowej modułowa lampa
Ameba marki Vibia.
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Rozmach, przestrzeń i design
z najwyższej półki – dom zbudowany
i urządzony według tych założeń stał
się spełnieniem marzeń właścicieli,
projektantom zaś zapewnił
wyróżnienie w VIII edycji konkursu
VASCO Integracja.
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Jadalnia
Efektowny przezroczysty stół ma nie tylko blat z kryształu, ale i nogi. Wygląda niezwykle lekko, zaś w rzeczywistości to ciężki, solidny
mebel, który trudno przesunąć. Uzupełniają go obite białą skórą krzesła.

P

Przed oknami niezwykły obraz – jak okiem sięgnąć las porastający zbocze góry. To południowy stok, a więc przez większość dnia drzewa są skąpane w słońcu. Wokół cisza, żadnych
domów. Do najbliższych sąsiadów daleko. – Właśnie o to nam
chodziło – mówią gospodarze. – Osiedlając się tu, na Podkarpaciu, chcieliśmy, by otaczała nas wyłącznie przyroda. Kochamy naturę i przestrzeń. Chcieliśmy czuć tę przestrzeń, mieć ją
nie tylko za oknami, ale i we wnętrzach. Jeśli więc nowy dom,
to duży, z oddechem, postanowiliśmy.

Dom jest nie tylko przestronny i wygodny – z łazienką i garderobą przy każdym pokoju, z ogrodem zimowym i z rozbudowaną strefą spa, czyli z sauną, jacuzzi i krytym basenem – ale też
nietuzinkowy, mający interesującą nowoczesną bryłę i piękne,
luksusowe wnętrza. Zadanie zaprojektowania takiej siedziby marzeń otrzymał częstochowski architekt Maciej Janeczek.
– Powierzyliśmy mu nie tylko projekt architektoniczny, ale i urządzenie wnętrz – opowiada pani domu. – Co wcale nie znaczy,
że w tym ostatnim nie braliśmy udziału. Wręcz przeciwnie!
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Kuchnia
W całości zrobiona na zamówienie przez firmę Valcucine. W białej wyspie o kosmicznym kształcie jest zamontowana płyta indukcyjna,
a nad nią okap firmy Ciarko. Pozostałe sprzęty (parownik, mikrofala, piekarnik i ekspres do kawy firmy Gaggenau) wbudowano w ścianę
wyłożoną egzotycznym drewnem. Przezroczyste szklane drzwi wysokiej szafki obok wyspy pozwalają wyeksponować piękną zastawę.

Na każdym kroku włączaliśmy się do akcji i ściśle współpracowaliśmy z projektantem. My wiedzieliśmy, czego chcemy, a on
wiedział, jak to ułożyć w zgrabną całość. Raz tylko się zdarzyło,
że podjęłam decyzję wbrew jego sugestiom. Otóż pan Maciej
zaproponował na parterze podłogę drewnianą, a ja się uparłam na płytki. Drewno jest ciepłe i piękne, uznałam, za to płytki
stanowczo praktyczniejsze. Życie pokazało, że miałam rację.
Nie muszę sprawdzać, czy po wizycie gości nie zostały
na podłodze ślady szpilek, jest mi też obojętne, ile razy i w jakim tempie przemkną po salonie nasze psy. A płytki Versace,
które ostatecznie zastąpiły planowane drewno, pasują do każdej
strefy parteru.

Zgodnie z życzeniem właścicieli we wnętrzach królują biel
i czerń, lekko tylko przełamane ciepłym beżem czy odrobiną
złota. Klasyczne, eleganckie barwy plus – od salonu po łazienki – istny karnawał designu z najwyższej półki: Roberto Cavalli, Versace, Fendi, Lamborghini… – Oboje z mężem jesteśmy
wielbicielami włoskiego designu – wyjaśnia pani domu. – Mnie
od zawsze zachwycały przede wszystkim projekty Cavallego.
Są nowoczesne, a zarazem mają w sobie wyraźną klasyczną nutę. Tymczasem my chcieliśmy mieć wnętrza zdecydowanie nowoczesne, ale jednocześnie pozbawione surowości,
która często idzie z nowoczesnością w parze. Sprzęty Cavallego, zarówno meble, jak i lampy czy lustra, idealnie do tej wizji
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Schody,
schody...
Konstrukcja z nierdzewnej
błyszczącej stali i białe stopnie,
z których każdy tworzy przestrzenną
bryłę. Całość efektowna
i niezwykle lekka. Takich schodów
nie spotkamy nigdzie indziej.
Zostały zaprojektowane specjalnie
do tego domu.
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Pokój syna
Perfekcyjnie połączone miejsce
do nauki z sypialnią młodego
lokatora. Obie strefy oddziela
zrobiony na zamówienie regał,
wyposażony po obu stronach
w szafki. W jego centralnym punkcie
ustawiono obrotowy telewizor.
Efektowna fototapeta ze zdjęciem
układu planet odzwierciedla
zainteresowania chłopca.
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Sypialnia
Całe wyposażenie – począwszy od łóżka ze skórzanym pikowanym wezgłowiem, przez oświetlenie, po sznury z koralików przesłaniające wejście
do garderoby – zaprojektował Roberto Cavalli. Na podłodze – miękki dywan Fendi, ale nie tylko on dodaje tutaj ciepła. W rogu sypialni
zamontowano kominek, którego blask wieczorami ogrzewa wnętrze.

pasowały, dlatego właśnie ich mamy najwięcej. Ale w miejscu
tak reprezentacyjnym jak salon stanęła kanapa i stolik Lamborghini. To już ukłon w stronę zainteresowań mojego męża,
zapalonego wielbiciela motoryzacji.
Jeszcze przed rozpoczęciem budowy domu gospodarze wypatrywali rzeczy i rozwiązań, które chcieliby mieć u siebie. Pole
do poszukiwań mieli ogromne, bowiem z racji wykonywanego
zawodu oboje często bywają we Włoszech na targach wnętrzarskich. – W ten sposób, niejako przy okazji, udało nam się
wytropić sporo ciekawych sprzętów – opowiadają. – Przykład

pierwszy z brzegu: stół w jadalni, wyjątkowy, taki, który nie tylko blat, ale i nogi ma z kryształu, znalazłam właśnie na mediolańskich targach – mówi pani domu. – Albo urządzenie kuchni:
to w ogromnej mierze efekt naszych wizyt na targach
EuroCucina. Odkryliśmy tam sporo fajnych rzeczy, które świetnie zagrały w naszej kuchni. Notabene realizację jej projektu
zawdzięczamy włoskiej firmie Valcucine, która jako jedyna
w Europie (!) podjęła się tego zadania. Za to efektowny okap
nad wyspą, prosty, ale dekoracyjnie podświetlony, zrobiła
dla nas na zamówienie polska firma Ciarko.
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Łazienka
gospodarzy
W tym wnętrzu króluje ulubiony
projektant pani domu Roberto
Cavalli. – Połączyłam tu elementy
z dwóch zaprojektowanych
przez niego łazienkowych serii
– opowiada gospodyni.
Wanna otoczona „parawanem”
z chromoniklowanej siatki, lśniące
czarne szafki, srebrne umywalki
z charakterystycznym logo
projektanta, a na ścianach
i podłodze gres imitujący marmur
– całość niezwykle elegancka
i wyrafinowana.
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Gorąca
elegancja
Tylko w łazienkach zawisły
na ścianach grzejniki, w pozostałych
pomieszczeniach jest ogrzewanie
konwektorowe w podłogach.
Wybrano VASCO NIVA. Zarówno
architekt, jak i gospodarze uznali,
że ten model grzejnika jak żaden
inny pasuje do designu z najwyższej
półki.
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Parter

* * *

Łazienka dla gości

Piętro

To najbardziej kolorowe wnętrze w całym domu. Ściany wykończono
tu błyszczącym czerwonym szkłem, w którym efektownie odbijają się
wbudowane w suﬁt lampy. Na podłodze płytki Versace.

Dom jest urządzony perfekcyjnie, bowiem dla gospodarzy
istotny był każdy detal, np. elektryczne rozsuwanie zasłon,
bo te w salonie mają prawie 7 metrów wysokości, rolety,
które zatrzymują 80 procent wpadającego z zewnątrz światła,
ale nie ograniczają widoczności od środka, i wreszcie grzejniki,
które udało się idealnie dopasować do designersko wyposażonych łazienek. – W całym domu mamy zamontowane w podłodze
grzejniki konwektorowe i praktycznie ich nie widać. Te wiszące
na ścianie zainstalowaliśmy tylko w łazienkach. Są potrzebne
choćby po to, żeby szybko wysuszyć ręczniki – tłumaczą gospodarze. – Wybór architektów padł na grzejniki VASCO NIVA, model,
który jest obecny i nieobecny jednocześnie. Spełnia swoje zadanie, ale nigdzie nie zakłóca harmonii. Pasuje nawet do wyraﬁnowanych sprzętów Cavallego. Przykładem nasza łazienka.
Projekt Macieja Janeczka i Klaudii Szklarczyk z pracowni Maciej
Janeczek Architekt doceniło jury VIII edycji konkursu VASCO
Integracja, wręczając jego twórcom wyróżnienie w kategorii
Projektów Zrealizowanych. ●
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odinspiracjidorealizacji
MACIEJ JANECZEK, KLAUDIA SZKLARCZYK
MJ ARCHITEKCI
Autorska pracownia projektowa, która zajmuje się architekturą, architekturą
wnętrz i designem. Założycielem pracowni jest Maciej Janeczek, główny
architekt odpowiedzialny za kontakt z inwestorem oraz rozwój ﬁrmy.
Razem z Klaudią Szklarczyk oraz zespołem pracują nad projektami,
które stały się ich pasją. Są miłośnikami czystej formy, prostych rozwiązań
i dobrze zorganizowanej przestrzeni, co zawsze przekłada się
na niepowtarzalny efekt końcowy. W projekcie najbardziej cenią
spójność, jako doświadczony zespół stawiają na ponadczasowe materiały,
dobry smak, elegancję i właściwe proporcje. Całość zawsze dopełnia
perfekcyjnie dobrane oświetlenie.

4

producenci, wykonawcy i sklepy
IPE Cavalli (konsola i lustro w przedpokoju, komoda tv w salonie), Lamborghini (kanapy i stoliki kawowe),
Bang & Olufsen (sprzęt audio), Reﬂex (stół w jadalni), Molteni (krzesła w jadalni), Valcucine (zabudowa
kuchenna), Ciarko (okap wg projektu MJ Architekt), Gaggenau (AGD w kuchni), Vibia (lampy w części
kominkowej, w kuchni i przedpokoju), Modular (lampy w części telewizyjnej), Fabbian (lampa w jadalni),
Bonaldo (meble w pokojach dziecięcych)

3

w stylu tego wnętrza
1

1.

Lustro Ventura, wym. 60 x 60 cm, Eichholtz, SQUARE SPACE, 1045 zł

2.

Szklany stół Vitruvian, wym. 200 x 85 cm, wys. 75 cm, Glas Italia,
SQUARE SPACE, 20 820 zł

3.

Okap wyspowy KR Glass Design, CIARKO DESIGN, 5990 zł

4.

Lampa wisząca Zeppelin, Flos, STEREODESIGN, od 12 200 zł

5.

Dekoracyjny grzejnik płytowy Niva, VASCO, od ok. 2000 zł

6.

Ramka na zdjęcie, kolekcja Tamara, wym. 19 x 24 cm,
AD LOVING HOME, 149 zł

2

7.

Skórzana sofa You and Me, Ivano Redaelli, SQUARE SPACE, 17 350 zł

8.

Donica Greens ze stali nierdzewnej, wys. 90 cm, Blomus,
FABRYKA FORM, 1899 zł

9.

Porcelanowa patera na owoce, kolekcja Urban Nature,
VILLEROY & BOCH, 299 zł
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5

opracowanie: Zoﬁa Malicka

Czerń i biel, stal
i kryształy, duża
przestrzeń
odbijająca się
w lustrzanych
powierzchniach
oraz włoskie meble
z najwyższej
półki – luksus
w każdym calu

6

7

8

9

W wydaniu dostępnym
na tabletach możesz
zobaczyć więcej przedmiotów
w stylu tego wnętrza

100

Komplet zdjęć oraz
produktów w stylu tego
wnętrza (ceny, adresy sklepów) prezentujemy w e-dodatku
do tego wydania: e-dodatek.czasnawnetrze.pl/cnw/
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