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WOLNOĆ TOMKU
W SWOIM DOMKU!
Urządzamy 
mieszkanie singla
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Z PRZYJEMNOŚCIĄ!
Pomysły na gabinet
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FUNKCJONALNOŚCI

ABC przechowywania

SZYTA NA MIARĘ
Projektujemy 

wymarzoną garderobę

GDZIE ZAMIESZKA
KSIĄŻKA?
WYBIERAMY REGAŁY I PÓŁKI NA KSIĄŻKI

Domowa biblioteka
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Mieszkać
inaczej
Mieszkańcy tego domu długo poszukiwali architekta,
który zaoferuje im nowe spojrzenie na domową
przestrzeń. Nietypowe rozwiązanie układu wnętrza
domu wymagało szczególnego podejścia projektanta
oraz odwagi ze strony inwestorów.
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Zaprojektowany przez arch. Lilianę Masewicz -
-Kowalską dom to prawdziwe spełnienie ma-
rzeń o oryginalnym wnętrzu, oddającym

nieprzeciętny charakter jego właścicieli. Pani Liliana
okazała się być architektem z umiejętnością wyczucia
upodobań, wrażliwości, stylu i charakteru swoich
klientów. Inwestorzy odkryli nowy sposób postrzega-
nia domowej rzeczywistości, zrzucając tradycyjny ba-
last utartych i powszechnie funkcjonujących
rozwiązań. W ten sposób powstał dom, który śmiało
można nazwać otwartym. 

W tradycyjnych domach hol stanowi skrzyżowanie
domowych arterii, z którego są dostępne poszczególne
pomieszczenia. W stworzonym przez architektkę
wnętrzu centrum domu stanowi blok pomieszczeń
zestawionych plecami do siebie. Poszczególne strefy
mieszkalne funkcjonują w postaci płynnie połączo-
nych aneksów (kuchnia, salon, gabinet) i zupełnie
otwartych przestrzeni (jadalnia). Rolę komunikacji
wewnętrznej przejęły poszczególne strefy użytkowe, co
więcej, odbywa się ona zupełnie bezkolizyjnie również
wzdłuż zewnętrznych ścian domu. Ten niekonwen-
cjonalny sposób organizacji przestrzeni świetnie
sprawdził się także ze względu na położenie domu
w otoczeniu przyrody. Planując bryłę budynku i układ
jego wnętrz, projektantka dołożyła wszelkich starań,
aby użytkownicy na co dzień mogli cieszyć się walo-
rami otoczenia. Przyroda przenika do wnętrza przez
ogromne, starannie przemyślane przeszklenia w ścia-
nach. Mieszkańcy domu kochają przyrodę, chcą żyć
z nią w harmonii i w jej bezpośredniej bliskości. Za
okiennymi przeszkleniami rozpościera się las, natura
dająca kojącą ciszę i upragniony spokój  – spełnienie
marzeń mieszkańców. 

Otwarta przestrzeń łączy tu nowoczesność z kla-
sycznym pięknem, a wysokiej jakości materiały zostały
dobrane tak, by doskonale współgrały z surowością
wnętrza. Wyszukane i niezwykłe formy lamp oświet-
leniowych  – lampa nad wypoczynkiem czy stołem
w jadalni – to detale, które w połączeniu z prostotą
i oszczędnością mebli, są prawdziwymi perłami wień-
czącymi ostateczny efekt aranżacyjny. Ogromna liczba
zastosowanych punktów świetlnych wydobywa niu-
anse i architektoniczne smaczki – symetrię, osiowość,
rytm wnętrza. 

Projektantka wytycza nowe ścieżki w zakre-
sie organizacji domowych przestrzeni. 

Wyposażenie: lampy nad stołem Sophie, Oty Light
/ lampy nad blatem kuchennym Kendo Grande, Au-
reliano Toso / reflektorki oświetlające ścianę jadalni
Rilox MR16, Wever & Ducré / wbudowane oświet-
lenie w aneksie kuchennym Onyx plafon, 2ka Mas-
sive / stół i krzesła Idealsedia, Interno Italiano
(Wrocław) / hokery Leroy Merlin / zabudowa ku-
chenna: lakierowany szary MDF, foliowany MDF
seria Kaszmir, blat kompozytowy, Świat Kuchni, 
Galeria Everest Design / płytki Roce, Iris (Cerpol
Opole) / tapety Charisma, Marburg Ulf Moritz

�



Biel jest idealnym tłem. Daje
poczucie przestrzeni, światła,
powietrza i lekkości. Zarówno
projektantka, jak i właściciele
stronią od kolorystycznego
przepychu i stosowania zbęd-
nych ozdób. 

Wyposażenie: zabudowa kuchenna:
lakierowany szary MDF, foliowany
MDF seria Kaszmir, blat kompozy-
towy, Świat Kuchni, Galeria Everest
Design / płytki Roce, Iris (Cerpol
Opole) / lampy nad stołem Sophie,
Oty Light / stół i krzesła Idealsedia,
Interno Italiano (Wrocław)
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Szczególną rolę we wnętrzu pełnią lustrzane tafle.
Ich rozkład i umiejętne rozplanowanie to prawdziwy
majstersztyk. Zdominowały one przestrzeń tego wnęt-
rza również po to, by mieszkańcy mogli czuć obecność
drugiej osoby. Właściciele bez skrępowania wyznają, że
lubią przebywać razem, pragną nieustannie się wi-
dzieć. Ich potrzeba wzajemnej obecności jest tak silna,
że pomysł zastosowania luster okazał się idealnym roz-
wiązaniem. – Nie potrafimy wytrzymać bez siebie kilku
minut i natychmiast łapiemy się wzrokiem w jednym,
drugim czy w trzecim lustrze – mówią.

Obok lustrzanych tafli, ciekawym motywem wy-
kończeniowym są drewniane płyty na ścianach. Ciepło
kaszmirowego drewna ogrzewa chłodne wykończenie
podłóg gresowych, jest kontrastem dla transparent-
nych szklanych przegród (kuchnia, gabinet), wprowa-
dza również do wnętrza element natury. Ściany nie są
dekorowane tradycyjnymi obrazami czy grafikami  –
zamiast nich pojawiają się drewno i ogromne fotota-
pety. Monochromatyczny widok Dolnego Manhattanu
na salonowej ścianie strefy wypoczynkowej nadaje
temu wnętrzu typowo miejski charakter. To element
wyrażający tęsknotę gospodarzy domu za miastem,
jego zgiełkiem, ruchem, ludźmi… 

AUTORKA PROJEKTU: ARCH. LILIANA MASEWICZ -KOWALSKA, EVEREST DESIGN
TEKST I STYLIZACJA: AGATA JODCZYK

FOT. BARTOSZ JAROSZ

Przestrzeń kuchni nie jest ni-
czym ograniczona. Otwartość
wnętrza to nie tylko jego
układ. To także wielka gościn-
ność gospodarzy domu. 

Wyposażenie: piekarnik parowy,
płyta grzejna i kawiarka Bosch
/ bateria kuchenna Teka / hokery
Leroy Merlin / zabudowa ku-
chenna: lakierowany szary MDF, fo-
liowany MDF seria Kaszmir, blat
kompozytowy, Świat Kuchni, Gale-
ria Everest Design / lampy nad bla-
tem kuchennym Kendo Grande,
Aureliano Toso / płytki podłogowe
jasne Rocce cenere satino, Iris

Pięknie usłojona płyta kaszmi-
rowa na frontach zabudowy
została zestawiona z nowo-
czesną błyszczącą płytą meb-
lową. Elegancji całości dodaje
kwartet wiszących, geomet-
rycznych lamp.

Wyposażenie: piekarnik parowy,
płyta grzejna i kawiarka Bosch
/ bateria kuchenna Teka / hokery
Leroy Merlin / zabudowa ku-
chenna: lakierowany szary MDF, fo-
liowany MDF seria Kaszmir, blat
kompozytowy, Świat Kuchni, Gale-
ria Everest Design / lampy nad bla-
tem kuchennym Kendo Grande,
Aureliano Toso / płytki podłogowe
jasne Rocce cenere satino, Iris 

więcej wnętrz:

�



www.dobrzemieszkaj.pl

Niezwykła forma lampy o wyjąt-
kowo zagadkowej konstrukcji
wprowadza kosmiczne porusze-
nie wśród drapaczy chmur na
Dolnym Manhattanie.

Wyposażenie: fototapeta Stolica, New-
media Art / lampa Mercury Sospen-
sione, Artemide / oświetlenie we
wnękach sufitowych Onyx plafon 2ka,
Massive / sofa i poduchy El Paso, MM
Collection (Domar Wrocław)
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Duże i liczne przeszklenia spra-
wiają, że mieszkańcy mogą nieu-
stannie cieszyć się pięknymi
widokami przyrody. Tak zaprojek-
towany salon nie wymagał wielu
mebli i dekoracyjnych przedmio-
tów, dlatego kolorystyka wyposa-
żenia została ograniczona tylko
do dwóch barw: czerni i bieli.

Wyposażenie: fototapeta Stolica, New-
media Art / lampa Mercury Sospen-
sione, Artemide / oświetlenie we
wnękach sufitowych Onyx plafon 2ka,
Massive / sofa i poduchy El Paso, MM
Collection (Domar Wrocław)

Zamiłowanie mieszkańców do
otaczającej przyrody nie pozba-
wiło ich tęsknoty za miastem,
dlatego salon powstał w wielko-
miejskim duchu.

Wyposażenie: fototapeta Stolica, New-
media Art / lampa Mercury Sospensione,
Artemide / oświetlenie we wnękach sufi-
towych Onyx plafon 2ka, Massive / kin-
kiety na fototapecie Wever & Ducré Rilox
MR16 / sofa i poduchy El Paso, MM Col-
lection (Domar Wrocław) / stolik Domar
Wrocław / figurka jelenia Almi Décor
/ ciemne i jasne płytki podłogowe Rocce,
Iris (Cerpol) / płyta na ścianach: folio-
wany MDF seria Kaszmir / szafki wiszące
pod TV wykonane na zamówienie
(Marko Montaż Marek Brzezina) / telewi-
zor LCD Samsung LE32B650
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Gabinet robi wrażenie usytuowanego niemalże w centrum Nowego Jorku. Przez
narożne przeszklenie, które zastępuje ścianę, nie roztacza się jednak widok na
na wieżowce Manhattanu, lecz na pobliski las. 

Wyposażenie: szklana przegroda: na zamówienie (Leszek Jambor BFL) / reflektorki oświetlające
fototapetę Wever & DucréRilox MR16 / płytki podłogowe ciemne Rocce, Iris (Cerpol) / sofa
i poduchy El Paso, MM Collection (Domar Wrocław) / lampa Almi Décor
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W tej monochromatycznej przestrzeni
wyraziste, kontrastowe akcenty gra-
ficzne działają z dużą siłą, a jednocześ-
nie tworzą wrażenie ładu i harmonii.

Wyposażenie: tapety Marburg, Charismo Ulf
Moritz / lampa nad biurkiem Anais / biurko:
Marko Montaż Marek Brzezina / płytki podło-
gowe Rocce, Iris (Cerpol) 

Przeszklenia sprawiają, że z każdego
miejsca domu można podziwiać urodę
otoczenia, a bliskie połączenie gabi-
netu z wyjściem na taras pozwala do-
mownikom zrobić sobie krótką
przerwę w pracy.

Wyposażenie: lampa podłogowa Almi Décor
/ lampa nad biurkiem Anais / fotel El Paso MM
Collection (Domar Wrocław) / zegar Almi Décor
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Tło industrialnych scho-
dów to fototapeta utrzy-
mana w pofabrycznym
klimacie. Trudno tu roz-
wikłać, co stanowi kon-
strukcję schodową, a co
jest już tylko jej tłem.

Wyposażenie: schody: Zakład
Ślusarsko -Kotlarski Zygfryd
Pierończyk / fototapeta Czas,
Newmedia Art / szklane
drzwi na zamówienie (Leszek
Jambor BFL) 

Zaskakujący motyw
zdublowanej bryły pro-
jektantka uzyskała wyko-
rzystując lustrzaną taflę.
Architektoniczny zabieg
optycznie powiększył
pomieszczenie sypialni. 

Wyposażenie: podłoga Ne-
verland, Flaviker / tapeta
Alice Jeans Marburg / łóżko
i stoliki nocne Black Red
White

Głęboki odcień fioletu  –
jedyny tak silny kolorowy
akcent w domu  – dodał
sypialni stylu i podgrzał
jej temperaturę.

Wyposażenie: podłoga Ne-
verland, Flaviker / łóżko i sto-
liki nocne Black Red White





Dwubarwna aranżacja
jest niezwykle wyrazista.
Buduarowa lampa zawie-
szona jakby na przekór
temu statycznemu wnęt-
rzu, wprowadza nieco
przekorny klimat. 

Wyposażenie: płytki jasne
Imax, Azteca / płytki czarne
Style Lux, Azteca / lampa nad
umywalką Organza, Sompex
/ wanna Lusso 170x75 cm,
Riho / umywalka La Fontana,
Artceram
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Umywalka, sedes i pisuar
– to nowoczesne, włoskie
wzornictwo ceramiki sa-
nitarnej z kolekcji La Fon-
tana. Piękne wyposażenie
nadało wnętrzu designer-
ski charakter. 

Wyposażenie: sedes, bidet
i umywalka La Fontana, Artce-
ram / system podtynkowy
Grohe / panel prysznicowy
Toscano Deante / kabina
prysznicowa Pur, Ronal / od-
pływ liniowy Kessel / płytki
czarne Paragon, Iris (60x60
cm) / płytki czerwone Red Sea,
Dune (15x60 cm) / płytki jas-
nobeżowe Uni Grigio, Iris
(60x60 cm) / płytki czarne
(prysznic) Venus Stone Negro,
Durstone (60x60 cm) / szklane
drzwi na zamówienie / bateria
umywalkowa Quadro, TRES 
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REKLAMA


