Pionowa wnęka, a w niej
porąbane drewno, które zestawiono
z nowoczesną lampą „Öff Öff ”
projektu Ingo Maurera.

GDY SŁYSZYMY O MIESZKANIU MIESZCZĄCYM SIĘ W KRAKOWSKIEJ KAMIENICY, NASZYM PIERWSZYM
SKOJARZENIEM SĄ ANTYKI. NIECO PÓŹNIEJ, NA FALI NOWOCZESNOŚCI, MOŻNA POMYŚLEĆ, ŻE BYĆ MOŻE
CHODZI O LOFTOWĄ PRZESTRZEŃ. W PRZYPADKU TEGO LOKUM JEST INACZEJ...

projekt kuchnia otwarta

Przytulność
ponad miarę

Fronty szafek kuchennych wykonano ze srebrzystej
płyty meblowej, dla których jasną przeciwwagą są
panele podłogowe „Buk rochade” firmy Magnum.
Okap marki Falmec doskonale komponuje się
z metaliczną szarością zabudowy meblowej. Płyta
indukcyjna i piekarnik pochodzą z oferty
Hotpoint-Ariston.
Jadalnia nie mogła się obejść bez ciekawych krzeseł,
które pochodzą z oferty IKEA. Natomiast ergonomiczny stół, który mieści niezbędne bibeloty,
zaprojektowała arch. wnętrz Ola Wołczyk.

TEN APARTAMENT (67 m2) to odskocznia od co-

dzienności. Należy do rodziny, która na stałe
mieszka w Wielkiej Brytanii, ale lubi w weekendy
wpadać do ulubionego Krakowa. Stąd też duży
nacisk położono na aranżację kuchni, która miała
być przede wszystkim miejscem dzielenia wspólnych, rodzinnych chwil, w przytulnej atmosferze
iskrzącego się kominka. Dlatego by zapewnić
kuchni odpowiednią przestrzeń, w mieszkaniu
usunięto wszystkie ściany działowe i zdefiniowano
układ wnętrza na nowo. Kominek (z narożnym
wkładem pozwalającym obserwować ogień z kilku
stron) znalazł swoje miejsce w centrum – jego zabudowę można dookoła obejść, co sprawia, że
kuchnia i jadalnia zyskują dodatkową, otwartą
perspektywę. Podobnie zadziałało wprowadzenie
długiego pasma srebrzystych mebli kuchennych,
z blatem sięgającym okiennych ram. W ten sposób
powstał nietypowy parapet, na którym można
swobodnie usiąść w zimowe wieczory i spoglądać

za okno. To, jakże ciekawe, jasne zestawienie
wzmacnia stal okapu. Skontrastowano je z czekoladową zabudową, w której swoje miejsce odnalazła
lodówka, ale i pionowy schowek na drewno.
Spoglądając na pocięte polana, ułożone na zapas,
można odnieść wrażenie, że las jest blisko. Kontynuuje tę estetykę parkiet z bukowego drewna,
dodatkowo ocieplający chłód blatu, jak i metaliczne
fronty meblowe. Mariaż ciepłych i zimnych barw
sprawił, że nowoczesność spotyka się tutaj z przytulnym, rodzinnym klimatem. Wspólne posiłki
można jadać w asyście ciepłego paleniska. Rodzina
spotyka się przy stole zaprojektowanym przez
arch. wnętrz Olę Wołczyk – pod jego blatem są
ukryte duże, pojemne szuflady na stołowe akcesoria.
Wyjątkowość strefy jadalnianej dodatkowo podkreśla nowoczesne oświetlenie; halogenom, umieszczonym w niszach, towarzyszy zawieszona nad
stołem designerska lampa Ingo Maurera. ■
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Pomysłem godnym
uwagi jest
niewątpliwie
ukrycie lodówki.
Zabudowano ją,
niczym sejf,
w ścianie.

Czekoladowa
zabudowa pełni
kilka funkcji –
oddziela kuchnię
i łazienkę, kryje
w sobie lodówkę,
schowek na drewno,
a także wyznacza
miejsce stołu.

reklama

W części jadalnianej pojawia się zabudowa kominkowa,
bez której nisza na drewno nie miałaby racji bytu.

K u c h n i a
w e e k e n d o w a
ARCH. WNĘTRZ OLA WOŁCZYK

Idea była taka, aby w nietypowym mieszkaniu stworzyć
nietypową kuchnię dopasowaną do weekendowych potrzeb moich klientów. Mieszkanie było projektowane jako miejsce, w którym
nikt nie będzie mieszkał na stałe, więc nie było potrzeby zastosowania tradycyjnych kuchennych rozwiązań. Raczej chodziło o to, żeby kuchnia nie zajęła
zbyt dużo miejsca i zarazem nie była tylko aneksem. Stąd pomysł ogromnego
blatoparapetu, który częściowo jest kuchenny, częściowo pokojowo-dzienny.
Można na nim przygotować obiad lub siedzieć w oknie (sama próbowałam).
Nietypowe jest też wmontowanie lodówki w ścianę – nie chciałam tworzyć
typowej szafy z lodówką do zabudowy i nie chciałam lodówki wolno stojącej,
dlatego wybrałam ciekawsze rozwiązanie.

Przytulność
ponad miarę
autor projektu: arch. wnętrz Ola Wołczyk
powierzchnia: 12 m2
więcej projektów:

w w w.dobr zemieszk aj.pl
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