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Fornirowany orzechem stół

zachęca do posiłków

w większym gronie

122-metrowe mieszkanie na nowym, eleganckim
osiedlu Eldorado. Usytuowane w sercu jednego
z największych krakowskich parków, w zielonej

i niezabudowanej okolicy. W pobliżu terenów
rekreacyjnych z trasami rowerowymi i placami

zabaw. Czego można chcieć więcej?

t e k s t : J o a n n a W o y d a , s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a ,
z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a , p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o ł a j s k a

NASZE
ELDORADO
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Eleganckie przeszklone drzwi oddzielają 

kuchnię od jadalni
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Ka ro li na i Ma riusz od ra -

zu po czu li, że to wła ści we

miej sce do za miesz ka nia.

Park, bu dyn ki to ną ce

w zie le ni, spo kój i ci sza

– wy mie nia jed nym tchem

Ka ro li na – tu moż na po -

czuć się bez piecz nie. 

O po moc przy aran ża cji

wnę trza zwró ci li się do ar chi tek ta – Kry sty ny Mi ko -

łaj skiej, któ rej pro jek ty zna leź li w in ter ne cie. Za in te -

re so wa ło ich du że do świad cze nie pro jek tant ki oraz

sta ran ność w do bo rze każ de go ele men tu wy stro ju.

Ka ro li nie i Ma riu szo wi za le ża ło na wnę trzu funk cjo -

nal nym, ele ganc kim i wy god -

nym. Ich miesz ka nie mia ło mieć

po nad cza so wy styl, per fek cyj ne

wy koń cze nie, sta ran nie do bra -

ne me ble i eks klu zyw ne wy po -

sa że nie. Obo je by li prze ko na ni,

że Kry sty na Mi ko łaj ska urze -

czy wist ni ich wi zje. 

NAJ PIERW ZMIA NY

Naj pierw trze ba by ło wpro wa -

dzić zmia ny w de we lo per skim

ukła dzie po miesz czeń, aby zy -

skać na funk cjo nal no ści i ide al -

nie do sto so wać wnę trze do po -

trzeb trzy oso bo wej ro dzi ny.

Po więk szo ny zo stał, kosz tem

ga bi ne tu, znaj du ją cy się naj bli żej drzwi wej ścio wych

po kój cór ki Na ta lii. Z czę ści kuch ni od stro ny przed -

po ko ju wy go spo da ro wa no po miesz cze nie go spo dar -

cze. Nie znacz nie zwięk szo no po wierzch nię ma łej ła -

zien ki, tak by moż na by ło za mon to wać w niej prysz -

nic. 

Ścia na z okna mi w sa lo nie zo sta ła moc no wy eks po -

no wa na i dziś na da je cha rak te r ca łe mu wnę trzu.

Pier wot nie za mon to wa ne by ły na niej, po mię dzy

okna mi, zwy kłe grzej ni ki, co po wo do wa ło, że wy glą -

da ła ma ło atrak cyj nie. – Uda ło mi się cał ko wi cie

zmie nić jej wy gląd, pro jek tu jąc stop nie na ta ras

oraz wpla ta jąc w nie ogrze wa nie ka na ło we. Dzię ki te -

mu moż na by ło za sto so wać drew nia ne ża lu zje i za sło -

ny z mię si ste go je dwa biu, a na ich tle usta wić do ni ce

z zie le nią – opo wia da pa ni ar chi tekt.

LI CZY SIĘ JA KOŚĆ

Ma riusz, któ ry ak tyw nie uczest ni czył w pro jek to wa -

niu, chciał uzy skać wnę trze współ cze sne, ale nie zim -

ne i nie za bar dzo no wo cze sne.

Oba wia jąc się prze ła do wa nia,

ma rzył o sto no wa nym, spo koj -

nym wy stro ju. Nie zwy kle istot -

na by ła dla nie go ja kość sto so -

wa nych ele men tów wy koń cze -

nia. Je go dba łość o to za zna cza -

ła się na każ dym eta pie urzą dza -

nia, stąd wy bór szla chet nych

ma te ria łów oraz eks klu zyw -

nych ma rek.

Za bu do wa ku chen na zo sta ła

wy ko na na przez nie miec ką fir -

mę Al no. Ścia nę nad gra ni to -

wym bla tem ochra nia ta fla po -

pie la te go szkła la co bel, pod ło gę

wy ło żo no mar mu rem. 

Po mię dzy kuch nią a ja dal nią za mon to wa no ele ganc -

kie dwu skrzy dło we drzwi fir my Kli mek i Kluś. Stół

wło skiej fir my Po li form (mo del Ta lio) for ni ro wa ny

orze chem zo stał ze sta wio ny z krze sła mi Cal li ga ris

(mo del Gos sip). Obok sto łu za pla no wa no ko mo dę we -

dług au tor skie go po my słu pro jek tant ki.

K
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Poczytać ksiąźkę? Popracować? A może po prostu odpocząć 

po męczącym dniu?  Wygodna naroźna sofa idealnie 

nadaje się do wielu zadań

37
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Granitowy blat, marmurowa podłoga - zastosowanie wysokiej 

jakości materiałów nadaje szyku kuchni...

Przestronny, jasny korytarz z marmurową podłogą zachęca 

do odwiedzenia wszystkich pokoi
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Spokojna, stonowana, wyciszająca.

Taka właśnie powinna być idealna sypialnia

Połączenie  włoskiego marmuru Breccia

z drewnem orzechowym tworzy udany duet

TAK MIA ŁO BYĆ

W czę ści dzien nej pod ło gę wy ło żo no dę bem ole jo -

wa nym. Ob szer ny re gał na książ ki po kry ty orze -

cho wym for ni rem jest ozdo bą sa lo nu. Zo stał wy ko -

na ny we dług pro jek tu ar chi tek ta przez fa bry kę Fa -

mos. Skó rza na so fa fir my Ma x Di va ni to ulu bio ne

miej sce od po czyn ku ca łej ro dzi ny. Usta wio no

przy niej ni ski sto lik wy ko na ny na za mó wie nie.

Nie zwy kły na strój w sa lo nie moż na uzy skać dzię ki

oświe tle niu – du ża lam pa wi szą ca, za mon to wa -

na cen tral nie oraz dwie mniej sze za wie szo ne

nad sto łem. To mo de le Or ten zia fir my Tar za ni. 

Sy pial nia jest sto no wa na, wy ci sza ją ca i sta no wi

ide al ne miej sce do re lak su. Sta nę ło tu wy koń czo -

ne skó rą łóż ko fir my Pre sot to oraz szaf ki noc ne

wy ko na ne przez fa bry kę Fa mos. 

W ma łej ła zien ce ścia ny i pod ło gę wy ło żo no wło -

skim mar mu rem Brec cia. Szaf kę pod umy wal kę

i szaf ki nad wc za pro jek to wa ła Kry sty na Mi ko łaj -

ska. Du ża ła zien ka, ko bie ca i no wo cze sna na wią -

zu je do sty lu gla mo ur. Jest utrzy ma na w ko lo ry -

sty ce czer ni i bie li. 

Ca ły pro ces pro jek to wa nia i urzą dza nia trwał pół

ro ku. Ka ro li na i Ma riusz zgod nie przy zna ją, że są

bar dzo za do wo le ni ze swo je go miesz ka nia. Chęt -

nie i z du mą je pre zen tu ją twier dząc, że pro jekt

w ca ło ści speł nił ich ocze ki wa nia. Mia ło być ele -

ganc ko, nie krzy kli wie, spo koj nie? Do kład nie tak

jest – wy star czy spoj rzeć.

Czerń i biel to sprawdzone i udane połączenie
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Elegancka i efektowna wanna 

z kolekcji Aveo firmy Villeroy&Boch

jest niezwykle lubiana przez domowników


