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NA ZAMÓWIENIE

Ten dom został idealnie dopasowany do potrzeb właściciela.
Osiągnięcie takiego efektu wymagało jednak kompleksowej

współpracy, i to już na etapie projektu, trzech specjalistów
– architekta, projektantki wnętrz i projektantki zieleni

tekst Barbara Nahorny, zdjęcia Łukasz Zandecki, stylizacja Marta Kwiecień-Dąbska,
projekt wnętrz Justyna Rejman-Banachowska, projekt architektoniczny Paweł Naduk z pracowni 77 StuDio
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Część dzienna z salonem, jadalnią i kuchnią. Cały dom wyposażony jest w nowoczesne rozwiązania

technologiczne (np. system sterowania oświetleniem) wykonane przez firmę IRA Inteligentne

Rozwiązania Automatyki. Przez ogromne szklane tafle widać wewnętrzne patio
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Bu do wa ty po we go do mu prze bie ga za zwy czaj we dług sta łe go sche ma tu – przy szli wła ści cie le

naj pierw szu ka ją dział ki, po tem wy bie ra ją pro jekt, bu du ją dom, urzą dza ją go, a na koń cu za go -

spo da ro wu ją oto cze nie. W przy pad ku pod war szaw skiej in we sty cji pa na Ja nu sza by ło ina czej.

Wła ści ciel od po cząt ku wie dział, cze go chce – dom miał być par te ro wy, o no wo cze snej bry le

wkom po no wa nej w ota cza ją cy ogród, funk cjo nal nie roz pla no wa ny i wy po sa żo ny w sys te my

i roz wią za nia in te li gent ne go bu dyn ku. Po za tym miało się w nim zna leźć ogromnych gabarytów

akwarium oceaniczne oraz roz bu do wa na prze strzeń re kre acyj na, obej mu ją ca kry ty ba sen, sau -

nę i sal kę do ćwi czeń. Uwzględ nie nie tych wszyst kich ocze ki wań wy ma ga ło opra co wa nia ca ło -

ścio wej wi zji do mu już na eta pie pro jek tu oraz ści słej współ pra cy ar chi tek ta z pro jek tant ka mi

wnętrz i zie le ni przez ca ły czas re ali za cji.
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Telewizor ukryty jest w wykonanej na zamównienie przez firmę ZDI 

obudowie z czerwonego MDF-u − wysuwa się go z niej tylko wtedy,  

gdy w telewizji jest coś naprawdę ciekawego 

Widok z holu na część

dzienną. Na piętro

prowadzą samonośne

schody wykończone

fornirem dębowym.

Motyw poziomych linii

na ścianie przewija się

w całym domu 

– tu wykonany został

perfekcyjnie z dwóch

rodzajów granitu przez

kamieniarza Rafała

Kapuścińskiego

Fragment holu na parterze

prowadzący do gabinetu, 

gościnnej garderoby oraz

gościnnego WC
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TRZY OGRO DY W JED NYM

Z ra cji roz mia ru przed się wzię cia – ca ły dom ma około

450 mkw. – oraz skom pli ko wa nych roz wią zań tech no lo -

gicz nych i wy so kich wy ma gań do ty czą cych stan dar du

wy koń cze nia, bu do wa i aran ża cja trwa ły pra wie trzy la -

ta. Pro jekt no wo cze snej bry ły bu dyn ku stwo rzył ar chi -

tekt Pa weł Naduk z pracowni 77 STU DIO. Wpraw dzie

ży cze niem pa na Ja nu sza był dom par te ro wy, ale ogra ni -

cze niem dla ta kie go roz wią za nia oka za ła się zbyt ma ła

dział ka. 2200 metrów kwadratowych to spo ro w przy -

pad ku bu dyn ku pię tro we go, ale zbyt ma ło na roz ło ży sty

par te ro wy dom z kry tym ba se nem. Ko niecz ne by ło by

zre du ko wa nie do mi ni mum funk cji ogro du, te go zaś nie

chciał wła ści ciel ani ar chi tekt, dla któ re go zie leń by ła

waż nym ele men tem kon cep cji. W tej sy tu acji Pa weł Na -

duk za pro po no wał par te ro wą, prze szko lo ną za bu do wę

atrial ną, pod nie sio ną tyl ko w czę ści cen tral nej do jed ne -

go pię tra. Bry ła bu dyn ku zo sta ła tak usy tu owa na, że

z każ dej stro ny ota cza ją ogród o in nym cha rak te rze – od fron tu jest to brzo zo wy la sek, od stro ny pa tio – ogród

wy po czyn ko wy, zaś od stro ny ba se nu – ogród ja poń ski. Zie leń prze ni ka do wnę trza do mu przez ogrom ne szkla -

ne ta fle się ga ją ce od pod ło gi aż po su fit i sta no wi ca łość z bry łą i wnę trzem bu dyn ku. 

WZA JEM NE PRZE NI KA NIE

We wnę trzu do mu za sto so wa no te sa me ma te ria ły wy koń cze nio we, co na ele wa cji bu dyn ku, czy li łu pa ne bloczki

z czar ne go gra ni tu, malowane na czarno dę bo we drew no, mlecz ne szkło oraz stal nie rdzew ną. Kon cep cję ich uży -

cia i roz miesz cze nia w po szcze gól nych po miesz cze niach opra co wa ła pro jek tant ka Ju sty na Rej man-Ba na chow ska,

któ rej wła ści ciel po wie rzył kom plek so wy pro jekt wy stro ju do mu. 

RYBY W AKWARIUM
OCEANICZNYM PRZYCIĄGAJĄ

WZROK NIESAMOWITYMI
KSZTAŁTAMI I KOLORAMI 

Otwartą kuchnię od  części dziennej oddziela optycznie tylko wyspa kuchenna. W granitowy blat

wbudowana jest płyta indukcyjna, zlew oraz wysuwany pionowo do góry okap. Zabudowę  kuchenną 

z czarnego lakierowanego MDF-u i dębowego forniru wykonała firma Wirchomski

W jadalni, przy robionym 

na zamówienie stole

ze szklanym blatem, 

może wygodnie 

zasiąść dziesięć osób
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Część wypoczynkowa salonu wyposażona w białe skórzane kanapy 

i fotele firmy Alberta. Za oknami przesłoniętymi skórzanymi żaluzjami 

widać fragment ogrodu z laskiem  brzozowym. Nowoczesny kominek 

marki Focus pełni przede wszystkim funkcję dekoracyjną
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Sypialnia. Leżąc w łóżku można obserwować kolorowy, podwodny świat w akwarium lub oglądać telewizję.

Gdy telewizor nie jest używany, chowa się go w specjalnie do tego przeznaczonej wnęce w suficie

Łóżko marki Hastens to gwarancja dobrego wypoczynku

W nowoczesnej, wygodnej łazience przy sypialni dominuje 

czerń oraz złote akcenty w stylu  glamour 

(płytki oraz mozaika marki Dune)
Pra ca pa ni Justyny roz po czę ła się, za nim jesz cze dom zo stał zbu do wa -

ny. Już na eta pie pro jek tu ar chi tek to nicz ne go wspól nie z Paw łem Na du -

kiem do pre cy zo wy wa li tech nicz ne kwe stie zwią za ne m.in. z usy tu owa -

niem po szcze gól nych po miesz czeń, ba se nu, ogrom ne go akwa rium czy

za sto so wa niem tych, a nie in nych ma te ria łów wy koń cze nio wych. Z ko -

lei pod czas aran ża cji po miesz czeń pa ni Justyna ści śle ko ope ro wa ła

z pro jek tant ką zie le ni, Ire ną Olecką, któ ra w tym sa mym cza sie zaj mo -

wa ła się or ga ni za cją prze strze ni ogro du. Naj bar dziej wi docz nym efek -

tem współ pra cy obu pań są czer wo ne ak cen ty ko lo ry stycz ne za sto so -

wa ne za rów no we wnątrz do mu (np. w sa lo nie w po sta ci obu do wy na te -

le wi zor wy ko na nej z czer wo ne go MDF -u), jak i w ogro dzie, w for mie

pro stych, geo me trycz nych do nic na kwia ty. Dzię ki te mu, że pra ce 

wy koń cze nio we we wnątrz by ły pro wa dzo ne rów no le gle z aran ża cją

ogro du, pan Ja nusz od ra zu za miesz kał nie tyl ko w pięk nym do mu, 

ale i w mi łym oto cze niu wto pio nym w zie leń. 

AKWA RIUM W SY PIAL NI 

Wy zwa niem, któ re wła ści ciel po sta wił przed ar chi tek tem i pro jek tant -

ką wnętrz, by ło za in sta lo wa nie w ścia nie łą czą cej sa lon z sy pial nią wiel -

ko ga ba ry to we go akwa rium oce anicz ne go o dłu go ści 8 me trów i po jem -

no ści… 6,5 ty sią ca li trów! Oczy wi ście in sta la cję ta kie go przed się wzię -

cia trze ba by ło uwzględ nić już na eta pie pro jek tu ar chi tek to nicz ne go

i nie źle się na mę czyć nad jej re ali za cją. Ska lę trud no ści zwięk sza ła jesz -

cze ko niecz ność prze dzie le nia akwa rium w po przek spe cjal ny mi ścian -

ka mi unie moż li wia ją cy mi za glą da nie do wnę trza sy pial ni z sa lo nu,

a jed no cze śnie po zwa la ją cy mi ry bom na swo bod ne prze miesz cza nie się

mię dzy ni mi. Ta kie roz wią za nie wy ma ga ło jed nak od dziel ne go za aran -

żo wa nia każ dej z dwóch czę ści akwa rium – tej wi docz nej z sa lo nu

i od stro ny sy pial ni.
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INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA

Układ i aran ża cja po szcze gól nych po miesz czeń w do -

mu, a tak że za sto so wa nie wie lu no wo cze snych roz wią -

zań tech no lo gicz nych – ta kich jak np. sys tem ste ro wa -

nia oświe tle niem czy wen ty la cja me cha nicz na z kli ma -

ty za cją i re ku pe ra cją – pod po rząd ko wa ne zo sta ły nad -

rzęd ne mu ce lo wi, któ rym by ła funk cjo nal ność ide al nie

do pa so wa na do po trzeb i ocze ki wań wła ści cie la. Pa nu

Ja nu szo wi bar dzo za le ża ło na przy kład na tym, aby

wszyst kie po miesz cze nia, z któ rych ko rzy sta się na co

dzień, w tym tak że sy pial nia z gar de ro bą i ła zien ką,

znaj do wa ły się na par te rze bu dyn ku i nie wy ma ga ły

cią głe go wę dro wa nia po scho dach. W bez po śred nim

są siedz twie sy pial ni mia ła być usy tu owa na część re -

kre acyj na z ba se nem, sau ną i sa lą do ćwi czeń. Na tej

kon dy gna cji bu dyn ku mia ła się zna leźć tak że re pre -

zen ta cyj na część dzien na z sa lo nem, ja dal nią i kuch nią

oraz ga bi net, hol i to a le ta dla go ści. 

Wszyst kie te rozbudowane funkcje parteru wymusiły umiejscowienie ko tłow ni na pię trze domu.

Pan Ja nusz bez wa ha nia zgo dził się na to rozwiązanie, bo nie jest to prze cież po miesz cze nie, z któ -

re go czę sto się ko rzy sta. Na górnej kondygnacji znaj du je się jesz cze po kój go ścin ny, go ścin na ła -

zien ka i garderoba oraz po kój do pro jek cji ki na do mo we go. 

Pan Ja nusz w no wym do mu miesz ka od czerw ca ubie głe go ro ku. Zdą żył się już z nim oswo ić 

i… uza leż nić od kom for to wych roz wią zań. – War to by ło cze kać – stwier dza krót ko.

Za pomoc przy realizacji sesji dziękujemy sklepom Home Sweet Home

(www.homesweethome.pl) i Galerii Dekoracja (www.galeriadekoracja.pl) 

Gabinet pana domu z czarnym, asymetrycznym

biurkiem marki Chairman. Po lewej stronie

przez szybę widać stojące w holu dekoracyjne

rzeźby z drewna teku pochodzące

ze sklepu Kare Design

Jedna ze ścian w gabinecie wyłożona czarnym łupanym

granitem, tym samym, który znajduje się na elewacji domu

Łazienka gościnna na parterze z robioną 

na zamówienie umywalką z czarnego masywu

granitowego. Na ścianach płytki imitujące skórę 

Część rekreacyjna z basenem o wymiarach 

9x4 metry. Z obu stron jest przeszklona 

i otwarta na ogród. W głębi widoczne wejście 

do sauny i pod prysznic, dalej mieści się jeszcze

sala do ćwiczeń

Sauna wykończona została pięknie 

pachnącym i trwałym drewnem cedrowym

Przeszklone z dwóch stron wejście 

prowadzące na basen. Po lewej ogród zimowy

kontakt doARCHITEKTAna stronie
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