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Sezon
na Êliwki
„W moim magicznym domu wszystko si´ zdarzyç mo˝e…
Same zmyÊlajà si´ historie, sam si´ rozgryza orzech. W
moim magicznym domu ciep∏o jest i bezpiecznie…” – mog∏aby nuciç pod nosem gospodyni tego nastrojowego,
osza∏amiajàcego kolorem mieszkanka.
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l´k wysokoÊci

Najwy˝szy poziom czterokondygnacyjnego domu, ca∏kowicie nale˝y do m∏odej dziewczyny, która stworzy∏a sobie swój prywatny

Wn´trze zosta∏o pomalowane
na soczysty fiolet. Taki a nie inny uk∏ad
Êciany sà zarazem sufitem) sprawia, ˝e fiolet

Intensywna, wr´cz barokowa
kolorystyka poddasza, wymaga∏a minimalistycznej i stonowanej stylistyki. Znalaz∏o si´ tu tylko nie-

Êwiat na powierzchni 60 m2. Apartament, do

jest wszechogarniajàcy. W podobnym nat´˝e-

zb´dne minimum meblowe: ∏ó˝ko, ogromna i po-

którego z holu prowadzà schody, posiada

niu i w innym miejscu, kolor ten móg∏by wyda-

jemna szafa, „wyrastajàce” z jej boków pó∏ki, biur-

wszystkie funkcjonalne strefy: dziennà cz´Êç z

waç si´ zbyt agresywny i nie do przyj´cia, ale

ko, krzes∏a, sto∏ek… Proste meble zosta∏y wyko-

sypialnià i miejscem do pracy, ∏azienk´ i nie-

tutaj sprawdzi∏ si´ znakomicie. Doda∏ miejscu

nane z jasnego, kontrastujàcego z kolorem Êcian,

wielki aneks kuchenny. Dzi´ki takiemu podzia-

energii, a jednoczeÊnie wizualnie zmniejszy∏

klonu (z wyjàtkiem biurka i krzese∏, pochodzàcych

∏owi, m∏odziutka gospodyni mo˝e czuç si´ na-

przestrzeƒ, dzi´ki czemu sta∏a si´ ona bardziej

z kolekcji mebli ogrodowych). Tym samym mate-

prawd´ niezale˝nie i cieszyç si´ z posiadania

przytulna. Co najwa˝niejsze jednak, przypad∏

ria∏em obudowano s∏up podtrzymujàcy strop i za-

w∏asnego „doros∏ego” mieszkania.

do gustu g∏ównej lokatorce, która dobrze si´

maskowano niektóre elementy konstrukcji. Pod∏o-

czuje w jego otoczeniu.

g´ równie˝ wy∏o˝ono parkietem klonowym.

przestrzenny (skoÊne, schodzàce si´ w górze
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Mimo i˝ wyposa˝one
w kilka okien, poddasze wymaga∏o dodatkowego oÊwietlenia. Wysoko, prawie pod sufitem, zosta∏y umieszczone nowoczesne, skierowane w ró˝nych
kierunkach reflektorki, a przy ∏ó˝ku stan´∏a wysoka, stalowa lampa z jasnym aba˝urem. Najwi´ksze wra˝enie robi jednak pomys∏owe i efektowne rozwiàzanie:
w umieszczonych nad pod∏ogà,
biegnàcych wokó∏ wn´trza niszach, zosta∏y zainstalowane
punktowe Êwiate∏ka. Dzi´ki temu
powsta∏ Êwietlny, nastrojowy
„∏aƒcuch”, którego urod´ najpe∏niej mo˝na doceniç wieczorami.
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