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weź pomysł na hol
Nowoczesne hole przypominają sekretne skarbce. Naciśnij, a otworzy
się skrytka... na buty. Pociągnij, a ze ściany wyjedzie cały wagon
z płaszczami. Najoryginalniejsze pomysły na zagospodarowanie strefy
wejścia przedstawiają współpracujący z nami architekci wnętrz.

HOLE Z SZAFĄ
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dy metr mieszkania kosztuje kilka-kilkanaście tysięcy złotych, zaczyna się rozgrywka o każdy centymetr.
Hole są w niej przegrane,
bo o miejsce, przez które przechodzimy
2-3 razy w ciągu dnia, zwykle nie chce nam
się kruszyć kopii. Efekt? W drodze do wymarzonej kuchni otwartej na salon potykamy
się o buty, gubimy klucze, gnieciemy zakupy. Albo odwrotnie – wpadamy na kant szafki. Pisma wnętrzarskie nie lubią tej części
mieszkania, bo i co w niej pokazać? Co spektakularnego?

od bożka do szafy schodowej

hol tajemnica
autorka wnętrza Agnieszka Stefańska
o swojej kompozycji

Hol w zamyśle dewelopera był wąskim korytarzem, dzielącym mieszkanie na dwie części. Z prawej
w pokoikach gnieździły się: kuchnia, jadalnia i salon. Z lewej były drzwi do sypialni. Chodziło o to,
by połączyć kuchnię z jadalnią i salonem. Zamiast ścian zaprojektowałyśmy (z Bibianną Szyszko-Stein, przyp. autora) obiekt, który roboczo nazwałyśmy „Shrekiem”. To konstrukcja samonośna
– mebel z lakierowanego na wysoki połysk MDF-u. Dzieli otwartą przestrzeń, wyodrębniając funkcje
poszczególnych stref. Przy wejściu jest garderobą (z półeczką na klucze i telefon),
od salonu kryje szafki na zastawę i obrusy. W kuchni mieści lodówkę, piekarnik, zmywarkę.
Czwarta ścianka zarezerwowana jest na spiżarkę. „Shrek” zwraca na siebie uwagę intensywnym
kolorem, który nawiązuje do bujnej zieleni za oknami.
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A jednak można. Zaprojektowanie holu
to zadanie dla ambitnych. Najbardziej pomysłowa szafa, którą tutaj prezentujemy, kojarzy się ze Światowidem, bożkiem o twarzach
skierowanych na cztery strony świata. Dwiema twarzami spogląda na wejście. Ten hol
zapowiada rewolucję, bo z pomocą specyficznego wielofunkcyjnego obiektu udało się
zmienić ciąg ciasnych pomieszczeń w przestrzenny, jasny pokój dzienny. Inna niepokorna szafa, przyklejona do pionu wentylacyjnego
i skierowana frontem do drzwi wejściowych,
służy nie tylko do przechowywania rzeczy.
Po jej zygzakowatym grzbiecie wchodzi się
na antresolę. Tylko ściany wiedzą, co w nich
tkwi. A na zewnątrz – ładnie. 5

autorka wnętrza Bibianna Szyszko-Stein rozkodowuje pomysł

Jedną z wartości tego holu jest jego kontrolowana przezroczystość. Pokazuje
to zdjęcie po prawej. Odrębna szafa, ława czy wieszak popsułyby
oś widokową. Rozwiązaniem było umieszczenie garderoby w przeszklonym
„akwarium”, jakby na zewnątrz domu. W dnie białej szafy znalazło się nie
tylko miejsce na buty, ale także norka dla kota. Odpowiednio wyizolowana,
więc zapachy nie przechodzą do wnętrza mebla. Rzeczy wierzchnie można
przechowywać także w głębi domu. Kolejną szafę kryje wysoka na dwie
kondygnacje brązowa ściana. W tym miejscu kończy się hol, a zaczyna
salon. (Współautorką projektu jest Agnieszka Stefańska, przyp. autora).

hol lux-mix
wielkie małe wejście

W przestronnych
wnętrzach hol spełnia
dodatkową funkcję
– tworzy oś widokową
architekt wnętrz Agnieszka
Cupryś-Wilk komentuje

Duża, wyrazista płaszczyzna szafy, wyrastając na całą wysokość
pomieszczenia, definiuje charakter wnętrza. Zdecydowanie to ona jest
głównym bohaterem. Podoba mi się, że nie jest to szafa we wnęce.
Oczywiście decyzja o tym, czy realizować zabudowę wnękową, czy też wolno
stojącą, zależy od układu i charakteru danego wnętrza, i zawsze jest kwestią
indywidualną. W tym przypadku zestawienie ciemnego, fornirowanego boku
szafy z gładką płaszczyzną jasnej ściany spowodowało, iż szafa przestała
być meblem, a stała się bardzo istotnym i widocznym elementem architektury.
Efekt ten dodatkowo podkreśla podświetlona wnęka, której obecność nie tylko
przyciąga spojrzenia, ale przede wszystkim przerywa i „odciąża’’ masywną
płaszczyznę. Całość dopełnia galeria czarno-białych fotografii, która dodaje
wnętrzu dynamiki oraz bardziej osobistego charakteru, wprowadzając
do niego prywatną opowieść jego właścicieli.
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autorka wnętrza Ola Wołczyk-Perłak wyjaśnia

W loftowym mieszkaniu chodziło o to, żeby nie dzielić przestrzeni, otworzyć całe wnętrze,
a wszystkie zakamarki wykorzystać na magazyny. Pomysł połączenia schodów ze schowkiem
jest zawsze kuszący. Po pierwsze, uzyskaliśmy wielką szafę w miejscu, w którym nie mogłoby
się znaleźć nic innego. Po drugie, zredukowaliśmy koszty. Szafę i tak musielibyśmy zrobić,
a takie rozwiązanie pozwoliło... nie płacić za schody. Teraz gospodarz trzyma w schodach buty,
paski, rękawiczki, czapki, a ja cieszę się z realizacji koncepcji chodzenia po szafie.

hol kryjówka

Kto powiedział, że szafa ma służyć tylko
do przechowywania rzeczy?
autorka wnętrza
Ola Wołczyk-Perłak inspiruje

Kolejny przedpokój, którego... nie
ma. Wejście do weekendowego
krakowskiego mieszkania jest
częścią otwartej wielofunkcyjnej
przestrzeni pokoju dziennego. Nie
chciałam projektować tu wielkiej
szafy i tradycyjnych wieszaków,
dlatego wymyśliliśmy lekki parking
na buty i drobiazgi w postaci
wiszącej komody przytwierdzonej
do ściany. Kurtki wieszamy
na stalowym relingu. Rozwiązanie
jest lekkie, tanie i miłe dla oka.
Wieszaki bez kurtek, podświetlone
od góry, rzucają na ścianę
graficzne cienie. Więcej odzieży,
torebki i walizki zmieścimy
w poszerzonym przejściu
do pokoju (po prawej stronie,
za kurtkami).
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hol duch
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hol new retro

Dziś można

nadrukować
zdjęcie lub
zeskanowany
obraz niemal
na każdą stałą
powierzchnię.
To alternatywa

dla forniru
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autorka wnętrza
Hanna Kłyk
o rozwiązaniu

Inwestorzy to para romantyków,
którzy chcieliby mieć zarówno
siebie, jak i obraz swoich uczuć stale
przed oczyma. Stąd pomysł
na wysoką i głęboką szafę, która
cała wyjeżdża z wnęki przy wejściu.
Mało kto domyśli się, że to szafa,
bo jej płaski front zdobi czarno-białe
zdjęcie gospodarzy. Wygląda jak
plakat filmowy naklejony na ścianę.
Ktoś uważny dostrzeże pionowe
uchwyty, za które należy pociągnąć.
Z szafą cargo było sporo kłopotów.
Nie mogłam znaleźć wykonawcy.
Widząc projekt, każdy mówił,
że za duże, za ciężkie,
że prowadnice nie wytrzymają,
a uchwyt się urwie. Na szczęście
znalazł się jeden ambitny.
Naprzeciwko szafy jest pionowy
owal, który udaje słup ogłoszeniowy.
To też schowek, ale na pościel. Owal
stanowi „plecy” szafy, która swój
front ma z drugiej strony
– w sypialni. W tym miniholu jest
jeszcze ławeczka (do zakładania
butów) i latarnia, bo cała aranżacja
ma się kojarzyć z paryską uliczką.

R E K L A M A

hol „szuflandia”
co tu mamy – mówi architekt wnętrz
Agnieszka Cupryś-Wilk

Bryłowa, monochromatyczna zabudowa szafy wykonana z matowego,
lakierowanego MDF-u, współgra z salonem. Na pierwszy rzut oka nic nie
zapowiada, że wewnątrz bryły ukryte są wnęki i półki. Efekt ten uzyskano poprzez
użycie niewielu uchwytów oraz wybór neutralnej barwy, a wkomponowanie
oprawionych w ramy zdjęć w ciąg gładkich frontów meblowych dopełniło dzieła.

od autorki wnętrza Magdaleny
Czernik-Ciesielskiej

Hol wyłożony wykładziną prowadzi do sypialni. Hebanowa ściana kończy się przy
jej drzwiach. Pod litą, zdawałoby się, powierzchnią kryje się szafa i panel urządzeń
sterujących oświetleniem oraz dźwiękiem – bo takie funkcje są w tym miejscu równie
konieczne jak schowek na kalosze. Srebrna siatka elewacyjna przepuszcza światło
dzienne, które doświetla korytarz i ożywia ciemny hebanowy fornir.

hol drogowskaz

