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Mój dom 
Dobry dom to przede wszystkim ludzie, ich 
wzajemna troska i zaufanie. Drobne miłe 
gesty: uśmiech, dotyk, wyznanie, potrafią 
zdziałać cuda. We wnętrzu od razu robi 
się przytulniej, a na sercu cieplej. Jednak, 
i o tym jesteśmy przekonane, aksamitne 
w dotyku sofy, głębokie fotele, dębowe meble, 
intymne oświetlenie, czekoladowe pledy 
i poduszki miękkie jak policzek na pewno 
nie zaszkodzą w podtrzymaniu atmosfery.
opracowanie: MAGDA KAZIMIERCZUK

ARANŻUJEMY: DoM NA ZAMIECIE I ZAwIEJE śNIEŻNE

czuły i ciepły

DRoGI wATSoNIE
W salonie urządzonym przez markę Gubi nie trzeba rozpalać 
w kominku, by było przytulnie. Wszystko dzięki ścianom 
w kolorze kawy z mlekiem, angielskiej boazerii i bogatemu 
wyborowi mebli tapicerowanych welurem. www.gubi.dk
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MARMUR  
PoD NoGAMI
Dywan „Ivory 
Statuario”, proj. Maciej 
Zień, od 1299 zł.  
www.almidecor.com

woJNA 
NA PoDUCHY
Sofa „Rest” marki 
Muuto, mimo 
że w chłodnej 
barwie, zaprasza 
do odpoczynku. 
Zaokrąglone, 
łagodne formy mebla 
zaprojektowało 
studio Anderssen  
& Voll, 14 429 zł.  
www.pufadesign.pl

Lepiej, by ściany nie były jak śnieg. Spróbujmy przełamać ich biel 
odrobiną beżu. Nic także nie stanie się, gdy farba nie będzie rozprowadzona 
równomiernie. Efekt delikatnych przetarć dobrze robi, gdy pragniemy ocieplenia

Wybrany na kolor roku Classic Blue bez wątpienia należy do palety 
barw zimnych. Aby złagodzić chłód, warto pomyśleć o nastrojowym 
oświetleniu i tkaninach. W niebieskim wnętrzu doskonale sprawdzą 
się lampy stojące oraz kinkiety. Z ich pomocą możemy wydobywać 
interesujące elementy wystroju, np. sztukę. Istotna dla kształtowania 
klimatu wnętrza jest barwa światła. Ciepłe sprzyja towarzyskim 
relacjom, pomaga się odprężyć i zrelaksować. Innym dobrym 
sposobem na wprowadzenie przytulnej atmosfery do wnętrza jest 
dywan. W spokojnych, stonowanych barwach harmonizujących 
z kolorem podłogi czy ścian nie będzie dominował, lecz pozwoli 
poczuć we wnętrzu domowe ciepło.

Paulina Taff,  
Taff Architekci

CIEPŁO, ZIMNO

CIAŁA NIEBIESKIE
Dywan „Pluto”, 
21 211 zł, Covet Paris. 
www.covethouse.eu

oKULARNICY
Wazon „Where are 
my glasses”, proj. Ron 
Arad, 7800 zł, Venini. 
www.artedona.com

SKANDYNAwIA, LATA 70.
Fotel „Doze”, 8578 zł, Muuto. 
www.pufadesign.pl

wEJDŹ w NASTRÓJ
Lampa podłogowa „Magma”, 
od 4048 zł, Pulpo. www.tila.pl
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ŁZA
Siedzisko „Stilla”, 
1779 zł, Aytm.  
www.designforhome.pl

MIÓD 
SPADZIowY
Zasłona 
„Venice”, 150 zł. 
www.indiska.com

SPoSoBY Z PÓŁNoCY
Półmrok panujący we wnętrzu 
sprzyja relaksowi (albo drzemce). 
Żeliwny kominek, piękna 
drewniana podłoga, rzeźbione 
zwieńczenie drzwi – jesteśmy 
gotowi na zimowe popołudnie 
z książką. By ocieplić wnętrze 
i zrównoważyć ewentualny chłód 
kolorystyki ścian, na podłodze 
położono różowy, mięsisty 
dywan. www.normann-copenhagen.com

ARANŻUJEMY: DoM NA ZAMIECIE I ZAwIEJE śNIEŻNE

Głębokie matowe kolory 
pochłaniające światło 
będą ocieplać przestrzeń 
w przeciwieństwie do szkła czy 
powierzchni wykończonych 
w połysku. Pamiętajmy, 
że przytulne wnętrze 
to zbalansowana przestrzeń, 
w której pojawiają się zarówno 
odcienie z palety ciepłej, jak 
i chłodnej. Najważniejsza jest 
harmonia. Podstawą aranżacji 
powinny być neutralne barwy: 
uniwersalne szarości, biele 
i taupe, które pojawią się 
na ścianach, zasłonach czy 
podłodze. Tę bazę warto 
urozmaicić, wprowadzając 
kolor, na przykład butelkową 
zieleń, złociste żółcie, rdzawe 
brązy i rudości. W ocieplaniu 
wystroju świetnie sprawdzają 
się stonowane, złamane kolory 
ziemi. Czyste, mocne odcienie 
„prosto z tubki” mogą się okazać 
zbyt dominujące.

KRYSTYNA I IDA MIKoŁAJSKIE, 
wSPÓŁwŁAśCICIELKI PRACowNI 
ARCHITEKToNICZNEJ MIKoŁAJSKASTUDIo

ZABAWA KOLOREM

JEDNoSTRoNNE 
UCZUCIE
Sofa „Magenta”, 
na zamówienie, Alma 
Design. www.lovethesign.com

Ciemne drewno:  
podłoga, stolarka drzwiowa i okienna, to przepis na przytulną elegancję. 

Zawsze dobrze wygląda zestawione z lekką sklejką vintage

UBRANY
Fotel „Jacket”, proj. Patrick 
Norguet, 7748 zł, Tacchini. 

www.marro.pl

w KASKU
Lampa 
„Hood”, 7495 zł. 
www.atelje-lyktan.se

KSIĘŻYC w PEŁNI
Okrągła welurowa poduszka, 1000 zł, 

Ben Brown. www.artemest.com

ZA KRATKAMI
Poduszka „Domus”, 2920 zł. 

www.foglizzo.com
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LIśCIE 
SZELESZCZĄ
Dywan „Swing”, 
od 199 zł, 
Obsession.  
www.tylkodywan.pl

DLA PANIENEK
Lampa „Madama”, 
1316 zł, Mogg.  
www.lovethesign.com

W stworzeniu przytulnej atmosfery pomoże tapeta. Wybierajmy wyraźne faktury 
imitujące na przykład skórę węża, zamsz lub płótno

DLA AUDIoFILA
Leżanka „Bulky”, 
6490 zł, Bloomingville. 
www.agamartin.com

SZARo I BURo
Poduszka „Twine”, 
768 zł, Muuto. 
www.atakdesign.pl

KLIMAT 
SAwANNY
Puf „Karma”, 
720 zł. www.
bloomingville.com

Z NIESPoDZIANKĄ
Dębowy stolik „Ronda”, 1140 zł, 
Bloomingville. www.nordicstudio.pl

SMAK CURRY
Welurowa sofa w kolorze miedzi, 

zapatrzony w Persję dywan, 
niski stolik z mosiądzu, skórzane 
pufy. Duńskie wnętrze rozgrzane 

dekoracjami w klimacie etno. 
Na zdjęciu: stolik, 1299 zł, 

trzyosobowa sofa „Cube”, 7899 zł. 
www.dutchhouse.pl


