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M. CZECHOWICZ, M. BYKOWSKI

CEL: Dopasowanie
ściany do surowego
betonu, który
zostawiliśmy
na stropie i słupie
w bezpośrednim
jej sąsiedztwie.

JAK GO OSIĄGNIĘTO:
Geneza była prosta:
zobaczyłam ścianę
z białych bloczków,
wykonaną,
jak to na budowie,
niezbyt starannie,
i zaproponowałam
właścicielowi,
żeby zostawić
ją nieotynkowaną.
Zgodził się bez wahania.
Biała, bloczkowa
powierzchnia stworzyła
fajne tło dla stalowej
kuchni i stołu jak
z rybnickiego domu
mamy właściciela.

URSZULA WóJCIK
tel.: 665 392 425

CEL: Uzyskanie we wnętrzu niebanalnego, graficznego
stylu poprzez nieoczywiste zastosowanie cegły.
JAK GO OSIĄGNIĘTO: Przekręcona o 90° holenderska
cegła elewacyjna ma charakterystyczne technologiczne
wgłębienie. Dlatego, zamiast murować tradycyjną techniką,
ustawiliśmy cegły na sztorc i ułożyliśmy w rzędach, od podłogi
po sufit. W całym przedpokoju postawiliśmy na kontrast
kolorystyczny. Czarny łupek brazylijski na podłodze w zestawieniu
z piaskowymi cegłami stworzył elegancki światłocień.

H. DŁUGOSZ

OLA WOŁCZYK
ul. Urzędnicza 39/3, Kraków
tel.: 509 681 109
e-mail: ola@olawolczyk.pl
www.olawolczyk.pl

IWONA CIECIERSKA
tel.: 22 635 13 16; 606 360 232
e-mail: iwona@architekurawewnetrzu.com
BEATA DE NISAU
tel.: 22 844 23 64; 502 325 175
e-mail: beata@architekturawewnetrzu.com
www.architekturawewnetrzu.com

CEL: Stworzenie
łazienki dla dwójki
przedszkolaków
tak, aby była ona
na czasie także
wtedy, gdy staną się
nastolatkami.

CEL: Uzyskanie stylu loftowego poprzez zestawienie
dość prostych, czystych form nowoczesnych
(meble, AGD) z formą niewykończoną, stylizowaną
na starą (cegła).

126

M. CZECHOWICZ

Ł. KOZYRA

JAK GO OSIĄGNIĘTO: Murki powstały z najzwyklejszej,
najtańszej cegły. Pomalowano je na biało farbą akrylową.
Oprócz dekoracyjnej mają też funkcję praktyczną: oddzielają
strefę kuchenno-jadalnianą od wypoczynkowej, nie ograniczając
przy tym dostępu światła (okno jest w części kuchennej).

JAK GO OSIĄGNIĘTO:
Na ekspozycji
z nowościami w firmie
Internity zwróciły naszą
uwagę płytki marki
Fioranese – białe,
o wymiarach cegły,
z naturalnie nierówną,
ale szkliwioną powierzchnią – oraz
proponowane do nich
płytki podłogowe
naśladujące wyglądem
drewno. Byłyśmy
zgodne: to zestawienie
nada łazience ponadczasowy charakter.
Tak też się stało.

