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Ten numer „Dekorian Home” z pewnością może 
pretendować do tytułu najbardziej kolorowego 
magazynu na rynku. Przyczyn jest co najmniej kilka. 
Udzieliła nam się wiosenna atmosfera, traf chciał, 
że nasi autorzy odbyli egzotyczne podróże do RPA, 
Nepalu czy Zimbabwe. Ostatnim, ale nie najmniej 
ważnym powodem, jest nasza najświeższa wnę-
trzarska fascynacja Glamorą, włoską marką grafik 
ściennych. Wystarczy spojrzeć na fluorescencyjne 
wzory, które zaprojektował dla niej sam Karim 
Rashid, albo na setki innych kolorowych inspiracji 
z całego świata, żeby zrozumieć, że kolor ma moc!

Żeby nie było wątpliwości, doceniamy nie tylko 
krwiste czerwienie, nasycone fiolety i trawiaste 
zielenie. Szukaliśmy przeciwwagi dla nich i  z po-
mocą przyszli architekci wnętrz. Przeprowadziliśmy 
szybką sondę („50 twarzy Greya”) i okazało się, że 
we wnętrzach najwyższe notowania mają szaro-
ści i delikatne kremy. Przekonacie się o tym rów-
nież oglądając wysublimowane wnętrza projektu  

Anny Paszkowskiej-Grudziąż, Katarzyny Kraszew-
skiej i Dominiki Rostockiej.

Nieformalnym tematem numeru są podłogi drew-
niane. Po lekturze wywiadu z naszym ekspertem 
Maciejem Wolniakiem znikną wszelkie pytania i 
wątpliwości czy podłoga drewniana to najlepsza 
opcja na wykończenie domowej podłogi. Cichym 
bohaterem rozmowy są zjawiskowe deski z kolekcji 
Modern marki Nobifloor, które prędzej czy później 
sam zaproszę do swoich wnętrz.

Na deser postanowiłem spełnić marzenie całej bez 
wyjątku naszej redakcji, choć nadal nie wierzę, że 
się udało. Ekskluzywny wywiad z niekwestionowa-
ną królową polskiego kina i teatru Krystyną Jandą. 

Miłej lektury
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TEMAT

Morska bryza
 To było zauroczenie od pierwszego spojrzenia! Główną inspiracją do stworzenia kolekcji 
„Morska Bryza” były nowe tapety tekstylne Giardini, które pojawiły się na początku roku pod 
nazwą  „My Shibori”. Są niezwykle plastyczne i wprowadzają do wnętrza  refl eksy letniego 
słońca. Ich idealnym uzupełnieniem są tapety z serii „Great Dandy”, o dużo spokojniejszym 
rysunku. Wybrałam odcienie błękitu, ponieważ to idealny kolor do naszego klimatu. 
Fantastycznie łączy się z beżem, bielą i szarością. Ochładza, wprowadza świeżość, powiększa 
przestrzeń. 

 Aby nieco ocieplić kolekcję, zdecydowałam się na podłogę drewnianą Nobifl oor z linii 
PRESTIGE, kolor: Sztokholm. Jej naturalny odcień idealnie ociepla wnętrze, a prosty rysunek 
słojów nadaje podłodze szlachetnego wyglądu. Jako miękkie wykończenie podłogi, znakomicie 
wpisujące się w morski klimat, proponuję wykładzinę Aurora, którą można zamówić 
z obszyciem – wówczas z powodzeniem wygląda jak piękny dywan. Jest wykonana z nowego 
materiału - włókien bananowca, który do złudzenia przypomina jedwab. Ten wzór, występujący 
pod nazwą VELVET Banana Silk Carpet kolor: 118826 ASH, to moje odkrycie z londyńskich 
targów 100% Design z zeszłego roku. Niezwykle się ucieszyłam, że już wszedł do stałej oferty 
Dekoriana.

 Ostatnim z bazowych produktów, które tworzą niecodzienny, świeży nastrój kolekcji 
„Morska Bryza” jest wielkoformatowa płyta Laminam w kolorze Naturali Bianco Statuario 
Venato. Ten nowoczesny materiał o bardzo klasycznym wyglądzie może być z powodzeniem 
stosowany do dekoracji ścian i podłóg, wyrobu blatów kuchennych i łazienkowych, a nawet do 
tworzenia mebli. Stratuario to obecnie jeden z najmodniejszych kamieni naturalnych – warto 
bliżej przyjrzeć się wersji tego wzoru, jaką proponuje nam producent spieków kwarcowych 
Laminam. 

Dominika Rostocka 
podczas pracy nad moodboardem 
trendów na najbliższy sezon.
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Morska bryza

Wykładzina
Epic Carpet

S
STONE kolor: 171 Turquoise

Tapeta Sandudd
Elegant 2883-3

Wykładzina
Epic Carpet

Stone 119

Okładzina Glamora
CE SOIR Flore GLFL10A

Wykładzina Aurora
VELVET Banana Silk Carpet 

kolor: 118826 ASH

Pearl 151

Pearl
146

Ocean
122 Sand

Płyta Laminam
Naturali bianco statuario venato

Tapeta Giardini 
Collection: Great Dandy HOR010

Okładzina Glamora 
LIQUEFIED Metal Blend GLLI30A

Farby
ParaPaints

P233-44

P5154--73

P5159-34

Tapeta
tekstylna Giardini
Collection: My Shibori SBB001

Podłoga  
Nobifloor 

kolekcja PRESTIGE
kolor Sztokholm
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Zaczarowany ogród
 Punktem wyjścia do stworzenia tej kolekcji była fantastyczna nowość w ofercie 
Dekoriana – wielkoformatowe wydruki ścienne Glamora. Kiedy tylko zobaczyłam wzór 
CLANDESTIN Flore, wiedziałam, że jest to idealny materiał do wykreowania wnętrza 
w tajemniczym, nieco magicznym klimacie. Po długim okresie panowania wnętrz zupełnie 
jasnych, na świecie coraz częściej promuje się teraz wnętrza bardziej stonowane, ciut 
ciemniejsze i zaaranżowane w mocniejszych kolorach. Trend ten rozwija się równolegle 
z modą na przestrzenne ściany, które wprowadzają do wnętrza niezwykłe historie – 
takie, których nie da się opowiedzieć powtarzalnymi wzorami tapet, ani żadnymi innymi 
dekoracjami. To jest największa wartość okładzin Glamora, w przypadku których działa 
wrażenie skali obrazu. Mogą być tak duże, że mamy wrażenie, iż do nich wchodzimy.
 
 Wymarzonym uzupełnieniem do wybranego motywu z obszernej oferty Glamora 
jest płyta Laminam o wzorze skorodowanej blachy. To bardzo ciepły wzór, wprowadzający 
do wnętrza atmosferę rozluźnienia i naturalności. Wspaniale komponuje się z naturalnym, 
lekko podbarwianym kolorem SOFIA podłogi Nobifl oor z linii Prestige. 

 Ostatnim ważnym bohaterem kolekcji „Zaczarowany ogród” są wyselekcjonowane 
kolory farb Para Paints i wykładzin Epic Carpets. Proponuję szalenie modne w tym 
roku odcienie zieleni oraz różu. Niektórzy boją się stosować ten ostatni we wnętrzach, 
ale ja uważam, że jako dodatek róż wspaniale scala i równoważy aranżację. Paletę tych 
zdecydowanych barw uzupełnia szlachetne tło – odcienie ecru, jasny ciepły beż oraz 
delikatny błękit. 

Okładzina Glamora
CLANDESTIN Flore GLFL20A

Epic Pearl 151 Atlantis

Podłoga
Nobifloor

Prestige SOFIA
CLANDESTIN Flore GLFL20A

Podłoga
Nobifloor

Prestige SOFIA

Dominika Rostocka 
podczas pracy nad moodboardem 
trendów na najbliższy sezon.
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TEMAT

Zaczarowany ogród

102 Snow Kotan 
Beige

Naturali
Basalto

VenaScura

Laminam
Econ Stone

Metrostone
żywica MS16

Okładzina Glamora
CLANDESTIN Flore GLFL20A

Wykładzina
Epic Carpet

Pearl 151 Atlantis

Podłoga
Nobifloor
Prestige SOFIA

Płyta Laminam
Oxide Moro

Tapeta Sanduud
Valllila SAR ASTUS 5139-2

Wykładzina Aurora
Banana Silk Carpet 11995 Powder
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Farby
ParaPaints

P2091-01

P5227-24

P52062-01

P5246-51D

Tapeta
tekstylna Giardini

Vis a Vis W05107 



New classic  
W WARSZAWIE

tekst: Justyna Siejka, zdjęcia: Kamila Markiewicz-Lubańska,  
www.atelier-fotograficzne.com, projekt: Dominika Rostocka

W przytulnym 
apartamentowcu na 
warszawskiej Sadybie 
powstało wnętrze dla 
wielbicieli elegancji  
i dobrych smaków.  
Jest idealnie funkcjonującym 
spójnym organizmem, 
dopracowanym  
w każdym najmniejszym 
szczególe. 

Styl new classic zdominował całe mieszkanie

 Wnętrza są ciepłe i eleganckie
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Dominuje złoty kolor Każdy ma przestrzeń dla siebie
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W
łaściciele mieszkania to małżeń-
stwo z 25-letnim stażem, z któ-
rymi mieszka dorosły syn – świe-
żo upieczony absolwent uczelni 
wyższej. W swoim domu szukali 

azylu od intensywnej pracy i częstych wyjazdów 
służbowych. Wielbiciele dobrych smaków i wyszuka-
nych marek chcieli do wnętrz wnieść także poczucie 
wysublimowanej elegancji. Marzyli, aby apartament 
był elegancki, urządzony z klasą i delikatną nutką 
stylu nowojorskiego. Pragnęli mieszkać we wnę-
trzach jasnych, ciepłych, wykończonych z rozma-
chem. Na 160 metrach kwadratowych potrzebowali 
zaplanować dwie sypialnie, dwie łazienki, gabinet, 
salon i pomieszczenie gospodarcze. Chociaż każdy 
miał mieć w tym domu swoją własną przestrzeń, 
wszystko miało stanowić idealnie spójną całość, 
dopracowaną w każdym detalu. 



WŁAŚCICIELE 
LUBIĄ ELEGANCKIE 

WNĘTRZA.

PROJEKT I DODATKI
Do pracy nad realizacją swoich marzeń właściciele mieszka-
nia zaprosili Dominikę Rostocką. Architekt wnętrz i designer 
szybko odkryła, że rodzina nie czuje się dobrze we wnętrzach 
współczesnych, minimalistycznych, dlatego zapropono-
wała wykończenie mieszkania w stylu „New Classic”. To 
klasyczny styl znany z XIX wieku, który dopuszcza jednak 
pewne odstępstwa w postaci uwspółcześnionych dodatków 
i intensywnych kolorów. To styl wciąż żywy i ewoluujący, 
z myślą o którym wciąż powstają nowe elementy dekora-
cyjne. Współpraca pomiędzy inwestorami a projektantką 
rozpoczęła się od przygotowania projektu. Na szczęście 
pomiędzy obiema stronami szybko nawiązała się nić poro-
zumienia, która ułatwiła całą pracę i proces twórczy. Jednym 
z pierwszych elementów, który wpłynął na resztę pracy były 
amerykańskie papierowe tapety z lekkim złotym połyskiem. 
Chociaż zachwyciły klientów, zdeterminowały też kolorystykę 
i stylistykę pozostałych dodatków. Niewiele z nich wpisy-
wało się w specyficzny złoto – srebrny połysk mieszkania, 
dlatego dobór kolorów wymagał większej uwagi. Architekt 
zdecydowała się na subtelne odcienie z palety Para Paints. 

W kuchni blat z antybakteryjnego 
kwarco-granitu Silestone

Wnętrza pomalowano farbą ceramiczną Elite Ceramic 
4090 marki Para Paints. Nad biurkiem regulowana 
lampa Artemide Tolomeo 

PRACA I POSZUKIWANIA
Po opracowaniu projektu rozpoczęto prace nad przebudową 
i wykończeniem całego wnętrza. Chociaż mieszkanie miało 
wcześniej już jednego właściciela, prace wykonawcze rozpo-
czynały się w praktycznie pustej przestrzeni. Nie obeszło się 
bez małych problemów w realizacji wszystkich założeń. Nie 
wszystkie ściany można było przesunąć zgodnie z począt-
kowymi założeniami projektu. W najbardziej atrakcyjnych 
miejscach apartamentu pechowo zlokalizowane były kominy i 
słupy. W przestrzeni przeznaczonej na kuchnię nie było mediów.
Ze względu na bliskość sąsiedniej zabudowy, trzeba było też 
dodać dużą ilość zasłon i dekoracji okiennych. Od samego 
początku wszystkie prace nadzorowała osobiście Dominika 
Rostocka. Równocześnie architekt szukała dodatków, mających 
dopełnić jej wizję i wnieść do mieszkania klimat, którego szukali 
inwestorzy. Wiele z nich znalazła w sklepie z antykami. Tak 
właśnie do apartamentu trafiły przepiękne lampy.  Francuskie, 
kryształowe żyrandole do salonu, a stara lampa do sypialni. 
Jest ona na tyle charakterystyczna, że to właśnie do niej trzeba 
było dobierać kolejne dodatki. 

DOMINIKA J. ROSTOCKA
Kreuje wnętrza w różnych stylach, ale najbardziej ceni klasykę. Projektantka 
jest absolwentką Wydziału Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakow-
skiej (akredytacja Royal Institute of British Architects) oraz Podyplomowych 
Studiów Konserwacji Zabytków na Politechnice Krakowskiej. Swoje zamiło-
wanie do detali zawdzięcza licznym pasjom artystycznym oraz dodatkowemu 
wykształceniu w zakresie rzeźby, rysunku oraz malarstwa. Doskonale czuje 
się w atmosferze New Art Déco i tworzy w tym stylu bardzo dopracowane 
i spójne koncepcyjnie projekty. Z pasji i zamiłowania  projektuje meble, 
płaskorzeźby i detale dopasowane do indywidualnych projektów wnętrz.

Francuskie żyrandole 
dodały elegancji

Złote zdobienia 
to pomysł pani domu

Wystrój dopełniły 
wysmakowane dodatki

Uwagę przyciąga
piękna posadzka

Meble kuchenne to dzieło 
Manufaktura Wirchomski

DEKORIAN HOME | WNĘTRZA

16|17



WSZYSTKO 
W TYM DOMU 
IDEALNIE DO 

SIEBIE PASUJE.

Efektowną łazienkę
połączono z sauną

W gościnnej łazience znajdziemy 
ogromną umywalkę Ceramica 

Flaminia Aquagrande

DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH
Określona wizja przyszłych mieszkańców wymagała szczególnej 
dbałości o detale. Wiele materiałów wykończeniowych przygo-
towano specjalnie na ich zamówienie. Pracę widać w każdym, 
pozornie tylko nieistotnym, drugoplanowym szczególe. Zachwy-
cają użyte materiały, hastowane poduszki, futrzana narzuta, 
fotel z weluru. W kuchni uwagę zwracają wymyślone przez panią 
domu delikatne zdobienia i przepiękna posadzka z dekoracyjnych, 
ręcznie robionych, cementowych płytek. Płytki na tyle urzekły 
właścicieli domu, że kolejny mozaikowy dywanik pojawił się 
również przy wejściu. Nie mniejszą uwagę przykuwają łazienki 
z frontami szafek z ceramicznych płytek, które tworzą iluzję 
magicznej, kamiennej ściany. Na ścianach znajdziemy kolek-
cję płyt Alabastri z kolekcji Red. Ceramika Buterfly Scarabeo 
idealnie współgrająca z bateriami Nicollazi. Pomieszczenia 
różnią się elementami, mają swoje własne motywy dekora-
cyjne, różne zdobniki, uchwyty. Wszystkie razem tworzą jednak 
jeden doskonale współgrający organizm, który sprawia, że cały 
apartament jest tak bardzo wyjątkowy. Właściciele czują się 
w nim komfortowo, przyjemnie i bezpiecznie. To prawdziwa 
oaza spokoju w wielkim mieście. 

Łazienka zachwyca
elegancją

Szafki w łazience 
ukryto za kamieniem

Wiele materiałów
przygotowano na zamówienie

Dodatki w sypialni dobierano
do starej lampy18|19
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PODŁOGI DREWNIANE www.nobifl oor.pl 
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Mood 
Board

New 
Classic

6
7

1 Tapeta z kolekcji Platina włoskiej marki GIARDINI. Więcej informacji na www.tapetydekorian.pl | 2  Krzesło Diva, proj. Roberto Lazzeroni. POLTRONA FRAU   
3 Farba Elite Ceramic 4090 marki Para Paints w kolorze Front Facade P5226-24. Więcej informacji na www.para.pl  | 4 Spiek kwarcowy Bianco Statuario, 

polerowany, grubość 5 mm. LAMINAM. Dostepny w salonach DEKORIAN | 5 Deska warstwowa Nobifl oor Classic Plus. Dębowa deska warstwowa wykończona 

satynowym lakierem, długość 220 cm, szerokość 18,4 cm, kod PL10003. NOBIFLOOR. Dostępna w sieci salonów DEKORIAN | 6 Sofa Dumas. LIVING DIVANI 
7  Lampa SLB12 - Organic Loop. PORTA ROMANA
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w tle
tekst: Marta Czabała, zdjęcia: Michał Przeździk, projekt: Anna Paszkowska-Grudziąż/81.WAW.PL

W tym domu powstały wnętrza dla wielbicieli 
przestrzeni, oddechu i eleganckiego minimalizmu. 

Wszystko dzięki prostym środkom i rozwiązaniom. 

W
yjściem i inspiracją do projektu wnętrz tego, 
usytuowanego w Karczewie, domu był styl skan-
dynawski. Właściciele 185-metrowego lokum 
chcieli mieszkać w jasnych, prostych przestrze-
niach, najlepiej pełnych naturalnego światła. Lu-

bią nowoczesne, ale ciepłe wnętrza. Nie przepadają za bogatymi 
i ozdobnymi dodatkami. Nic więc dziwnego, że styl skandynawski 
idealnie spełniał ich wymagania. 

ZE SKANDYNAWIĄ
CIEMNA BRYŁA TO 

CENTRALNY PUNKT 
PARTERU.

DEKORIAN HOME | WNĘTRZA
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Parter to duża przestrzeń dzienna



TO MINIMALISTYCZNE, 
SKANDYNAWSKIE 

WNĘTRZE.

BIEL I STAL
Podstawowym pragnieniem gospodarzy była przestrzeń. Chcąc 
ją powiększyć, także optycznie, projektantka Anna Paszkow-
ska-Grudziąż zastosowała wiele prostych rozwiązań i trików 
charakterystycznych dla stylu skandynawskiego. Architektka 
zdecydowała maksymalnie otworzyć wszystkie pomieszczenia 
i, tam gdzie było to możliwe, zrezygnować ze ścianek dzielących 
wnętrze. Balustradę schodów zastąpiła szklana tafla. Skandy-
nawskie wnętrza są jasne i widne, dlatego dominującym kolorem 
i bazą wykończenia jest tu biel. To główny kolor w łazience 
i kuchni. Odnajdziemy go także na panelach ściennych, podło-
dze w holu czy na ścianach. Biel dominuje, ale nie przytłacza 
pomieszczeń. Uzupełniają ją i przełamują szare, czarne i stalowe 
dodatki. Motywem przewijającym się przez całe wnętrze jest 
też szczotkowana stal. Użyto jej do obicia drzwi we wszystkich 
pomieszczeniach, jest dominująca w wystroju łazienki dla gości, 
a w kuchni dumnie zdobi białe fronty zabudowy. Połączenie bieli 
i stali to prosty sposób na uzyskanie eleganckich pomieszczeń, 
które są nie tylko pięknie, ale też bardzo praktyczne. Lekko in-
dustrialną kombinację ociepliło drewno, uniwersalny materiał, 
który pasuje do każdego stylu. - Drewno to ciepły akcent, który 
czyni całość bardziej przytulną - zaznacza Anna Paszkowska-Gru-
dziąż z pracowni 81.WAW.PL. W tym wnętrzu nie zabrakło też 
charakterystycznych dla stylu skandynawskiego geometrycznych 
kształtów. Widoczne są w prostych bryłach mebli, elementach 
wykończenia domu i dodatkach. 

ANNA PASZKOWSKA-
GRUDZIĄŻ I RAFAŁ 
GRUDZIĄŻ

PRACOWNIA 
81.WAW.PL
www.81.waw.pl

Małżeństwo prowadzące warszawską pracownię architek-
toniczną 81.waw.pl. Architekturą byli zainteresowani od 
najmłodszych lat. Już jako dzieci marzyli o wykonywaniu tego 
zawodu. Od zawsze wiedzieli, że będą projektować budynki. 
Anna jest absolwentką Wydziału Architektury Wnętrza na 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2006 rok). W tym 
samym roku otrzymała stypendium Ministra Kultury za 
wybitne osiągnięcia w nauce. Rafał to absolwent Wydziału 
Architektury i Urbanistyki na Politechnice Warszawskiej 
(2007 rok). Otrzymał stypendium University of Detroit 
Mercy '03. Uczestniczył w wymianach studenckich z uniwer-
sytetami m.in. w Niemczech, Syrii i Egipcie. Do założenia wła-
snego biznesu skłoniła ich wizja posiadania pełnej swobody 
w projektowaniu. Obecnie specjalizują się w nowoczesnych 
domach jednorodzinnych oraz w projektach wnętrz w aparta-
mentach. Wyróżniki ich stylu to m.in. różnorodność projektów 
czy brak podobieństw w bryle. Architekci uwielbiają biały 
kolor na elewacjach, co wyraźnie widać w ich realizacjach. 
Dla Anny i Rafała każdy temat to nowy inwestor, nowe 
oczekiwania, nowa działka i nowy, indywidualny projekt. 
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Szkło pomaga optycznie powiększyć przestrzeń

Biel dominuje na ścianach i w zabudowie

Nie ma jadalni bez wygodnego stołu



SYMETRYCZNY PODZIAŁ
Dom został podzielony na dwie równe strefy: dzienną - obej-
mującą parter oraz nocną - zlokalizowaną na piętrze. Pierwszą 
z nich zajmuje salon z jadalnią, kuchnia, spiżarnia, toaleta oraz 
gabinet. Centralnym punktem, wokół którego zorganizowana 
została przestrzeń dzienna jest duża, czarna bazaltowa bryła, 
która kryje m.in. kominek. To serce całego parteru, wokół którego 
rozplanowane są pozostałe pomieszczenia, to miejsce gdzie spo-
tykają się domownicy i goście. Od strony kuchni bryła zmienia się 
w drewnianą kostkę z przeszkleniami - tu mieszczą się schody. Na 
piętrze znajdziemy długi hol, pokoje dla dzieci, łazienkę i główną 
sypialnię połączoną z łazienką. Drewniana zabudowa ścian holu 
pozwoliła optycznie poszerzyć wąskie pomieszczenie, zaś ledowe 
oświetlenie w podwieszanym i napinanym suficie typu barrisol 
rozjaśniło pozbawiona naturalnego światła przestrzeń. Ciekawym 
rozwiązaniem jest połączenie sypialni z przeszkloną łazienką 
i garderobą. Pomieszczenia są oddzielone od siebie, ale dzięki 
zastosowaniu przeźroczystego materiału tworzą ogromną, otwartą 
przestrzeń. W sypialni znalazło się miejsce na industrialne lampy 
w skali XL. W przeciwieństwie do reszty domu, tutaj dominują 
odcienie szarości, ocieplone drewnem, które znajdziemy zarówno 
na podłodze, jak i meblach czy na czy widocznych elementach 
konstrukcyjnych dachu. Dzięki konsekwencji stylistycznej powstało 
idealnie spójne i harmonijne wnętrze – dla miłośników prostej 
i ciepłej elegancji.

UNIWERSALNE 
DREWNO OCIEPLA 
MINIMALISTYCZNY 

WYSTRÓJ.
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 Druga strona bryły to eleganckie schody

Do wykończenia łazienki gości 
użyto szczotkowanej stali

W korytarzu dominuje drewno

 Sypialnię i łazienkę połączono szklaną taflą Biel ustępuje szarości
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1 Płyta ze spieku kwarcowego Laminam XL 12+ wzór Tinta Unita Neve. LAMINAM, więcej informacji na www.dekorian.pl   2 Podłoga drewniana Dąb Natura z kolekcji 

Classic Plus marki NOBIFLOOR, więcej informacji na www.nobifl oor.pl  3 Lampa Salago, proj.Danny Fang. MOOOI  4 Monster Chair. Proj. Marcel Wanders. MOOOI 
5 Farba Elite Ceramic 4090 marki Para Paints w kolorze Carved Out Glacier P5201-24. Więcej informacji www.para.pl  6 Beam Sofa System, proj. Patricia 

Urquiola. CASSINA
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Mood 
Board

Skandynawski 
szyk
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Pięciogwiazdkowy
 APARTAMENT
 

tekst: Marta Czabała, zdjęcia: Katarzyna Kraszewska, www.kraszewska.com.pl , projekt: Katarzyna Kraszewska

To miejsce miało zastąpić swoim właścicielom podczas wizyt 
w Warszawie ekskluzywny hotel. Miało być tak samo 

wyrafinowane i eleganckie.
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TO ELEGANCKIE 
WNĘTRZA W STYLU 

MODERN 
ART DECO.

Większość dodatków i mebli 
zaprojektowano na specjalne 
zamówienie
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W
łaściciele tego mieszkania 
w Warszawie nie mieszkają 
w nim na co dzień, często jed-
nak odwiedzają stolicę. Chcieli 
mieć w mieście własne miejsce, 

które byłoby alternatywą dla ekskluzywnego hotelu 
hotelu i zachowałoby ten sam poziom wyrafino-
wania i elegancji. Ich założeniem było mieszkanie 
weekendowe, które pomieściłoby się z łatwością 
dwie osoby i co najmniej dwójkę gości. 



PRZEDE WSZYSTKIM ELEGANCJA
Na 130 metrach powstał duży salon z kuchnią i jadalnią oraz 
hol wejściowy z wejściem do toalety dla gości. Według projektu 
przestrzeń mieszkania miała też pomieścić: dwie sypialnie
- jedną dla gospodarzy, drugą gościnną, a także dużą łazienkę 
główną. Właściciele chcieli, aby apartament był przede wszyst-
kim wyrafinowany, ekskluzywny, wykończony dodatkami na 
najwyższym poziomie. O pomoc w zrealizowaniu swojej wizji 
poprosili Katarzynę Kraszewską, właścielkę firmy Katarzyna 
Kraszewska Architektura Wnętrz. Jej wizja elegancji okazała 
się inna od powszechnie panującej. – Nie wszystko musi być 
ozdobne, aby było eleganckie. Klimat tworzą proste dodatki, 
dobre materiały i eleganckie wykończenia– twierdzi Katarzyna 
Kraszewska. – W Polsce wiele wnętrz jest klasycznych, bo 
inwestorzy myślą że nowoczesne nie będzie takie eleganckie. 
Sądzę że kluczem jest stworzenie ponadczasowej elegancji, 
prostej w formie, wyrafinowanej w detalach i wyważonej 
w kompozycji oraz dokładnie przemyślanej materiałowo i ko-
lorystycznie – dodaje. Architektka zaproponowała więc klien-
tom elegancką klasykę, czyli styl modern art deco. Ponieważ 
w domu nie mieszka nikt na stałe, ta elegancja mogła w wielu 
przypadkach być ważniejsza niż funkcjonalność. 

WŁAŚCICIELOM 
ZALEŻAŁO NA 
LUKSUSIE.

Zgodnie z trendami kuchnię 
otwarto na salon

Nie zabrakło stołu, który 
pomieści też gości

W mieszkaniu mają swobodnie 
przebywać cztery osoby

Na podłodze króluje francuska jodła

KATARZYNA 
KRASZEWSKA
ARCHITEKTURA 
WNĘTRZ

www.kraszewska.com.pl

Ukończyła z wyróżnieniem liceum sztuk plastycznych w War-
szawie, studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
na wydziale Architektury Wnętrz. Od 2004 roku zawodowo 
projektuje wnętrza, meble, elementy architektury. Szczyci się 
kompleksową obsługą klienta i całej inwestycji. W swoich 
projektach umiejętnie łączy funkcjonalność, estetykę i jakość.

DEKORIAN HOME | WNĘTRZA
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MATERIAŁY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Wyjątkową elegancję i jakość widać tu w każdym szczególe. 
Pierwszoplanową ozdobą salonu jest ściana otulona dekoracyjną 
tkaniną. Z jednej strony pomieściła wszystkie sprzęty RTV, z dru-
giej zmieniła się w główną, wielofunkcyjną, ale bardzo elegancką 
garderobę. Salon to zresztą ulubione miejsce gospodarzy. Na 
podłodze znajdziemy jodłę francuską, wybarwioną specjalnie 
na zamówienie do tego projektu. Wyrafinowania dodała im 
bordiura z czarnego kamienia. W toalecie i na barku zachwyca 
piękny, podświetlany onyks. W holu oraz w łazience uwagę przy-
kuwa biały kamień Afion. Nie zabrakło też cokołów wkuwanych 
w kamienie. Katarzyna Kraszewska osobiście dobrała wszystkie 
detale. Na specjalne zamówienie wykonano wszystkie meble 
poza sofą. Indywidualnie zaprojektowane i wykonane do tej 
inwestycji zostały nawet uchwyty. Elegancki wystrój właściciele 
postanowili uzupełnić antykami prosto z Paryża. 

BLASK I PIĘKNO
Ostatecznym dopełnieniem było oczywiście oświetlenie. Do ukry-
tego w suficie oświetlenia funkcyjnego dodano to dekoracyjne. 
Wiszące nad blatem lampki Mizu i lampy z linii Atlantis - wszyst-
kie sygnowane Terzani. Równie ozdobne oświetlenie zagościło 
w salonie kąpielowym. Cała praca wymagała wyburzeń i zmian 
instalacji. Ostateczny efekt osiągnięto w ciągu ośmiu miesięcy, przy 
codziennej pracy po 10-15 godzin.  Wnętrze apartamentu zachwyca 
nieustająco wszystkich odwiedzających, spełniając wyższe normy 
i standardy niż niejeden pięciogwiazdkowy hotel. 

Ściana z RTV drugiej strony 
zmienia się z w garderobę

Łazienka piękne 
eksponuje kamień

Przepych i elegancję znajdziemy 
w każdym pomieszczeniu

KAŻDE POMIESZCZENIE 
ZACHWYCA 

WYRAFINOWANYM 
STYLEM.

34|35

DEKORIAN HOME | WNĘTRZA



1 Tapeta z kolekcji Zenith włoskiej marki GIARDINI. Więcej informacji na stronie www.tapetydekorian.pl  2 Farba Elite Ceramic 4090 marki Para Paints w kolorze 

Desert Sand P5224-14D. Więcej informacji www.para.pl  3  Żyrandol Atlanti. TERZANI  4 Spiek kwarcowy Emperador Marrone, szczotkowany. Grubość: na blat 

8 mm, na ścianę 5 mm. LAMINAM. Dostepny w salonach DEKORIAN  5 Dywan Parati w kolorze Cloud z kolekcji marki Epic Carpets. Ten tkany ręcznie w Indiach 

dywan o antycznym wyglądzie jest wykonany w 100 procentach z wiskozy. EPIC CARPETS. Dostępny w sieci salonów DEKORIAN   6 Stoliki Aeron. MINOTTI 

7 Jodła francuska, deska o w wymiarach 12x60 cm, kolor dąb naturalny, fuga na 4 krawędziach deski. Zacinana w 45 stopni. NOBIFLOOR. Dostępna w sieci 

Salonów DEKORIAN  8 Sofa Janete, proj. Roberto Lazzeroni. BAXTER

Mood Board
 Art Deco

Mood Board
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ABC Dom, ul. Księdza Józefa Meiera 11, 31-236 Kraków  ABC Dom, Zakopiańska 58, 30-418 Kraków AS DOM, 236006 Kaliningrad, Moskovskiy pr, 50  Profi Parkiet 
Serwis Sp z.o.o, Wiertnicza 92, 02-952 Warszawa  Perfekt, Wyszyńskiego 35, 41-940 Piekary Śląskie  Perfekt, Teatralna 6, Ruda Śląska  Perfekt, Styczyńskiego 1, 

42-600 Tarnowskie Góry  Złote Parkiety, Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów  MSTUDIO, Łąkowa 7b, 90-562 Łódź  EKO-Parkiet, Mireckiego 16/18, 97-200 Tomaszów 
Mazowiecki  METROPOLIS Studio, Wielkopolska 268, 81-531 Gdynia  NEO ART, ul.Bartycka 20/24 paw. 30A, (salon łazienek BARTICO), 00-716 Warszawa  Galeria Prestige, 

al. Niepodległości 861, 81-810 Sopot  PARKIET STYL, Polna 100, 87-100 Toruń  EKSPOL, Chełmińska 117b, 86-300 Grudziądz  W.AWRUK, Wschodnia 4, 15-153 
Białystok  GALERIA PODŁÓG, św. Jadwigi 18, 42-226 Częstochowa  MULTIDESIGN, Metalowa 4, 43-100 Tychy  EUROKLINKIER, Obotrycka 14e,71-684 Szczecin 
 MAYART, Czechosłowacka 106a, 61-476 Poznań  DIRECT FLOOR, Głogowska 261A, 60-104 Poznań  PROJEKT PLUS, Zamojska 53, 20-102 Lublin  EFFECTO, 

Grabiszyńska 212/U9, 53-235 Wrocław  PROXA, Zielona 34, 33-300 Nowy Sącz  M-GLASS, Mírové náměstí 11, 748-01 Hlučín  VINZ, Betriebsstrasse 13/5, 4844 Regau
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rozmawiał: Marcin Poboży, zdjęcia: 
serwis prasowy Nobifloor

Podłoga drewniana we wnętrzu to piękny element ar-
chitektury pomieszczenia, ale i wymagający materiał 
wykończeniowy. Zanim zdecydujemy się na zaprosze-
nie drewna do domowych przestrzeni warto bliżej mu 
się przyjrzeć. O pomoc poprosiliśmy Macieja Wolniaka, 
eksperta marki Nobifloor. Przybliży on światowe trendy 
w dziedzinie podłóg drewnianych, ich zalety i wady, a tak-
że udzieli praktycznych rad, jakimi kryteriami kierować 
się przy wyborze desek do własnego domu. Zapraszamy 
do świata tego szlachetnego materiału.

Czy tytułem wstępu mógłby pan przybliżyć naszym 
czytelnikom markę Nobifloor, którą Pan reprezentuje?

Nobifloor to przede wszystkim bardzo przemyślane portfolio podłóg 
drewnianych, perfekcyjnych pod względem wzorniczym i jakościo-
wym. Naszą ambicją nigdy nie było posiadanie największej pod 
względem ilościowym oferty podłóg na polskim rynku. Przeciwnie, 
chcieliśmy zaoferować naszym klientów kilkadziesiąt nietuzinko-
wych wzorów, które ich zachwycą, a zarazem będą wyznaczały 
trendy w dziedzinie podłóg drewnianych. Nieskromnie powiem, 
że ten cel udało się zrealizować. Aktualnie współpracujemy z 5 
europejskimi fabrykami, które specjalnie na nasze zamówienie 
produkują podłogi sygnowane marką Nobifloor. Nie było im łatwo 
znaleźć się w tym gronie, bo „casting” obejmował kilkudziesięciu 
światowych producentów. Ostateczny wybór poprzedzony był bar-
dzo wnikliwą analizą rynku, setkami spotkań i dziesiątkami imprez 
targowych . W tym gronie są zarówno największe europejskie 
firmy podłogowe, jak i małe rodzinne manufaktury rzemieślnicze, 
w których duża część pracy z drewnem odbywa się ręcznie. Wybór 
kolorystyki i stylistyki wykończenia podłóg konsultowany jest z pro-
jektantami wnętrz i stylistami, aby jak najlepiej odzwierciedlał on 
światowe trendy w aranżacji wnętrz. Podłogi drewniane to jednak 
nie tylko wygląd, ale również walory użytkowe. W ofercie Nobifloor 
mogą znaleźć się wyłącznie deski, które przejdą rygorystyczne 
testy weryfikujące ich trwałość i bezpieczeństwo. Naszą filozofię 

pracy z klientem bardzo dobrze ilustruje włoskie określenie modowe „su 
misura”, oznaczające produkt „szyty na miarę”, idealnie odpowiadający 
oczekiwaniom klienta. Marka Nobifloor, dzięki bardzo indywidualnemu 
podejściu, jest w stanie przygotować dla klienta podłogę perfekcyjnie 
dostosowaną do jego potrzeb estetycznych i użytkowych.

Zacznijmy od początku. Dlaczego drewno?

Wraz ze światowym trendem we wzornictwie i aranżacji wnętrz, który 
można określić hasłem „Powrót do natury” drewno przeżywa swój 
złoty czas. Obok innych materiałów takich jak naturalny kamień czy 
skóra jest ono ulubionym tworzywem ekspresji artystycznej designe-
rów i projektantów wnętrz. Drewno stosowane jest w bardzo różnych 
miejscach o rozmaitym przeznaczeniu. Jest symbolem naturalności, 
który perfekcyjnie łączy walory dekoracyjne i użytkowe. Bez względu 
na wybrany gatunek, drewniana posadzka ociepli wnętrze i sprawi, 
że podłoga będzie miła w dotyku szczególnie w kontakcie z bosymi 
stopami. Należy obalić szkodliwy dla drewnianych podłóg mit, że 
współgrają one tylko z rustykalnym czy prowansalskim klimatem 
wnętrza. Odpowiednio wykończona podłoga z drewna doskonale 
podkreśli charakter wielkomiejskiego lo�u i subtelnie ociepli surowy, 
minimalistyczny apartament. Drewno nadaje wnętrzu szlachetnej 
aury, która sprawia, że czujemy się w nim wyjątkowo.

A jaki rodzaj podłóg drewnianych jest obecnie najmodniejszy?

Niezmiennie od 3-4 lat najmodniejsze są bardzo szerokie i długie 
deski wykończone w naturalny sposób. Najpopularniejszym ga-
tunkiem drewna stosowanym do dekoracji podłóg jest dąb. Wśród 
kolorów prym wiodą szarości, biele i drewno w swoim autentycznym 
odcieniu. Poza kolorystyką i gatunkiem drewna niezwykle istotne 
jest również oczekiwania klienta w temacie standaryzacji wyglądu 
desek. Część klientów preferuje bardzo naturalny wygląd drewna 
- z sękami, pęknięciami, ubytkami, czyli w takiej formie, w jakiej 
stworzyła go natura. Pozostali klienci poszukują desek w odsłonach 
selekcjonowanych, pozbawionych sęków i innych niedoskonałości. 
Obecnie zdecydowanie większą popularnością na świecie cieszy 
się drewno w jak najbardziej naturalnej odsłonie, a więc z wspo-
mnianymi znakami charakterystycznymi. Kolejną kwestią, o której 
należy pamiętać, jest finalne wykończenie deski. Zamiast podłogi 
lakierowanej na wysoki połysk warto zastanowić się nad wersją 
olejowaną. Taki sposób wykończenia podkreśla piękno drewna, jego 
kolor i nadaje mu delikatnego satynowego połysku. Podłogi olejowane 
pięknie się starzeją - nabierają szlachetności starego drewna. Dużą 
zaletą tego typu parkietu jest sposób jego konserwacji i renowacji. 
Bez konieczności ponownego cyklinowania podłogę odnawia się 
nakładając jedynie nową warstwę oleju.
Współczesne trendy w dziedzinie podłóg drewnianych doskonale 
ilustruje najnowsza kolekcja Modern marki Nobifloor, w szerokim 
wachlarzu 20 odcieni, w którym główną rolę odgrywają najmodniej-
sze od kilku sezonów szarości, biele oraz odcienie drewna w jego 
naturalnej odsłonie. Pięknie wybarwiona deska to jednak dopiero 
połowa sukcesu. Aby uzyskać ciekawy i nietuzinkowy efekt wizualny 
stosuje się różnego rodzaju techniki wykończeniowe. Podłogi z ko-
lekcji MODERN swój zjawiskowy wygląd zawdzięczają m.in. takim 
zabiegom jak szczotkowanie, heblowanie czy młotkowanie.

A czy modny jest parkiet w postaci bardziej skomplikowanych 
wzorów?

Zdecydowanie tak. Architekci wnętrz dostrzegli bardzo duży potencjał 
dekoracyjny parkietu, który nie musi być układany w nudną cegiełkę. 
Na podłodze powstają prawdziwe arcydzieła sztuki rzemieślniczej. 

Jego wysokość drewno

Architekci 
wnętrz DOSTRZEGLI 
DUŻY POTENCJAŁ  
dekoracyjny 
parkietu.

Kolekcja Modern. NOBIFLOOR

Kolekcja Modern. NOBIFLOOR

Kolekcja Modern. NOBIFLOOR

O podłogach 
drewnianych rozmawiamy 
z Maciejem Wolniakiem, 
ekspertem marki Nobifloor.

Kolekcja Modern. NOBIFLOOR

Kolekcja Modern. NOBIFLOOR
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Wykwalifikowani parkieciarze bez problemu ułożą podłogę w tzw. 
jodłę francuską lub węgierską. W ofercie Nobifloor można znaleźć 
różne warianty ułożenia podłogi, w tym kilka wzorów jodły. Marka 
Nobifloor jest otwarta na wysoce zindywidualizowane zamówienia 
klienta. Dla przykładu korzystając z naszych usług klient lub architekt 
może wybrać rozmiar „jodły”, kąt zacięcia oraz kolorystykę podłogi.

A czy są jakieś reguły dotyczące doboru kolorystyki podłogi? Czy 
powinna być ona spójna z kolorystyką ścian albo mebli?

To raczej podłoga jest głównym aktorem domowej aranżacji i za-
razem najbardziej użytkowanym elementem wnętrza. Powinna ona 
oczywiście współgrać z meblami, dodatkami i kolorystyką ścian, ale 
to z reguły podłoga tworzy bazę wnętrza, do której dobierane są 
pozostałe elementy. Często bardzo charakterystyczna deska z „pazu-
rem” determinuje wygląd całego pomieszczenia. Może ona stanowić 
główną dekorację salonu i wtedy nie potrzebne będą dodatki w postaci 
zdobnych tkanin, intensywnej kolorystyki ścian czy wzorzystych tapet.

Jaka jest pana zdaniem przewaga podłogi drewnianej nad 
płytkami ceramicznymi czy panelami?

Podłoga drewniana w przeciwieństwie do paneli czy płytek cera-
micznych jest w pełni naturalnym materiałem wykończeniowym. 
Wpływa to na walory dekoracyjne, ale ma też konsekwencje użytkowe. 
Drewno ma piękny rysunek, tworzy we wnętrzu bardzo przytulny 
klimat, którego nie oddadzą nawet najlepszej jakości panele. Deski 
są ciepłe i miłe w dotyku, dzięki czemu są idealnym wykończeniem 
podłogi w salonie, sypialni czy pokoju dziecięcym. Drewniana podłoga 
w sposób naturalny podnosi prestiż wnętrza. Parkiet bardzo dobrze 
wpisuje się również w światowy trend otaczania się naturalnymi, 
wysokiej jakości materiałami. Nie należy jednak zapominać, że podłogi 
drewniane w porównaniu z panelami i ceramiką, wymagają bardziej 
skomplikowanej codziennej pielęgnacji.

Czy podłoga drewniana wymaga specjalnych warunków 
w pomieszczeniu, odpowiedniej temperatury lub wilgotność?

Zdecydowanie tak. To bardzo ważne, aby mikroklimat wnętrza spełniał 
odpowiednie parametry. Bezwzględnie najważniejszym elementem, 
o który muszą zadbać posiadacze podłogi drewnianej jest wilgotność po-
wietrza. Zarówna na etapie montażu, jak i samego użytkowania podłogi, 
wilgotność powinna wynosić 45-60%. Zbyt niska wilgotność powietrza 
to „cichy zabójca” dla podłóg drewnianych, który w pierwszym etapie 
powoduje rozszczelnianie desek, a w dłuższej perspektywie czasowej 
prowadzi do ich „łódkowania” i pękania. Problem z niską wilgotnością 
w naszym klimacie pojawia się głównie w okresie zimowym. Sytuacja 
dotycząca wilgotności powietrza zmienia się diametralnie w lecie, kiedy 
wilgotność powietrza na zewnątrz sięga 80%-90%. Wtedy powinniśmy 
monitorować czy wilgotność w naszych domach nie jest zbyt wysoka. Za 
wysoka wilgotność może doprowadzić do rozszerzania się desek i wy-
paczania podłogi. Musimy również zadbać o temperaturę w przedziale 
18-22° C. Należy pamiętać, że podłoga podłodze nie równa. Niezwykle 
ważna jest również konstrukcja samej deski. Posłużę się tutaj przykładem 
naszej najnowszej kolekcji Modern, którą właśnie wprowadziliśmy do 
oferty. Konstrukcja desek z Modern wykorzystuje elementy klasycznej 
konstrukcji trójwarstwowej oraz deski multiwarstwowej.  Deska zbudo-
wana jest z 3 warstw -  wierzchniej dębowej o charakterze dekoracyj-
no-użytkowym, rdzenia wykonanego ze sklejki brzozowej oraz kolejnej 
warstwy wykonanej z dębu, warstwy przeciwprężnej. Takie rozwiązanie 
jest nowością na rynku podłogowym, a jego najmocniejszym elementem 
jest właśnie warstwa przeciwprężna, co ważne wykonana z tego samego 
gatunku drewna co warstwa dekoracyjna. Obie warstwy mają również 

tę samą grubość, dzięki czemu warstwa przeciwprężna doskonale 
bilansuje powierzchniowe naprężenia wynikające z pracy warstwy 
użytkowej (wywołane zmianami mikroklimatu wnętrza). W prosty sposób 
możemy porównać jej zadanie do przeciwwagi, która stawiana jest na 
szali wagi – jeżeli z jednej strony położymy 5 kg ciężar to możemy go 
zbilansować tylko taką samą masą po drugiej stronie – tak właśnie 
w wielkim uproszczeniu działa warstwa przeciwprężna. Przyjęte przez 
Nobifloor rozwiązanie gwarantuje trwałość deski i możliwie wysoką 
odporność na różnice temperatur i wilgotności w pomieszczeniu. 

Co zrobić w przypadku uszkodzenia pojedynczej deski? Czy są 
sposoby, żeby ją wymienić?

W przypadku, gdy podłoga jest przyklejona do podłoża, wymiana 
deski jest ostatecznością. Jeżeli mamy do czynienia z głębokim 
uszkodzeniem mechanicznym to skutecznym rozwiązaniem mogą 
być wypełniacze polimerowe, które niwelują i zabezpieczają ubytek 
w praktycznie niewidoczny sposób. Uszkodzenia eksploatacyjne 
w postaci drobnych zarysowań czy przematowień, można zredukować 
lub całkowicie usunąć stosując oleje pielęgnacyjne. Jest to istotna 
zaleta inwestycji w olejowane kolekcje podłóg marki Nobifloor.

Z pana doświadczenia, jakie gatunki drewna są bardziej 
odporne na uszkodzenia mechaniczne? Czy o odporności na 
uszkodzenia decyduje tylko twardość deski?

Gdy mówimy o uszkodzeniach mechanicznych typu nacisk punk-
towy czy też punktowe uderzenia to kluczowe są dwa elementy 
konstrukcyjne podłogi. Pierwszym z nich jest Warstwa użytkowa, 
w przypadku podłóg Nobifloor wykonana z dębu oraz warstwa nośna 
deski, którą w naszych podłogach stanowi sklejka brzozowa. Każdy 
gatunek drewna ma swoją gęstość, a co za tym idzie odporność na 
uszkodzenia mechaniczne (dąb 710-800 kg/m3). Uwaga ta odno-
si się również do warstwy nośnej. która przejmuje przy mocnych 
uderzeniach dużą część obciążenia. Jeśli warstwa nośna wykonana 
jest z twardego gatunku drewna to cała podłoga będzie wykazywała 
większą odporność na uszkodzenia (610-700 kg/m3). Największym 
zagrożeniem dla podłóg drewnianych są kobiece szpilki, który pozo-
stawią uszkodzenia bez względu na twardość i konstrukcję deski.

Gdy już podejmiemy decyzję, proszę wtajemniczyć nas, jaki 
jest orientacyjny czas oczekiwania na tej klasy podłogę co 
Nobifloor?

Wszystko zależy od rodzaju podłogi i charakterystyki zamówienia. Na 
wyjątkowo oryginalną podłogę, którą marka Nobifloor przygotowuje 
pod specjalne zamówienie klienta, czas oczekiwania może wynieść 
do 12 tygodni. Taka deska jest w najdrobniejszych szczegółach, od 
podstaw produkowana dla konkretnej osoby. Mam tu na myśli indy-
widualny rozmiar, kolor, strukturę. Jednak średni czas oczekiwania 
na podłogi Nobifloor wynosi od 4 do 7 tygodni.

A proszę nam zdradzić, dlaczego jedne podłogi drewniane 
kosztują 150 zł/m² a inne 300-400 zł/m² ?

Na cenę podłogi wpływa bardzo wiele elementów. Istotny jest gatunek 
drewna z jakiego jest wykonana podłoga oraz konstrukcja nośna 
deski. Duże znaczenie ma wielkość elementu, czyli im większe deski 
tym mamy do czynienia z droższą podłogą. Kolejnymi czynnikami 
decydującymi o cenie są selekcja drewna, jego kolorystyka oraz 
ewentualne modyfikacje struktury. Biorąc pod uwagę, że podłogę 
drewnianą do domu wybieramy raz na kilkadziesiąt lat to z pewno-
ścią warto postawić na wysokiej klasy produkt, do którego mamy 
pełne przekonanie.

PODŁOGI Nobifl oor 
MOGĄ BYĆ STOSOWANE 
NA ogrzewaniu 
podłogowym. 

Kolekcja Modern. NOBIFLOOR

Kolekcja Modern. NOBIFLOOR Kolekcja Modern. NOBIFLOOR

Kolekcja Modern. NOBIFLOOR
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potrzeby: te estetyczne, ale też funkcjonalne. Z potrzeby prak-
tyczności i pomysłów projektantów narodził się wyjątkowy, 
niepowtarzalny design, który sprawił, że Artemide szybko stała 
się jedną z najlepszych marek w branży, a jej produkty urosły 
do synonimu ekskluzywnego oświetlenia. Za wyznaczanymi 
przez nią trendami szybko ruszyli inni, zmieniając naszą per-
cepcję światła i nasze oczekiwania wobec jego ostatecznego 
wyglądu. Lampy, kinkiety i żyrandole zagościły na najważniej-
szych wydarzeniach branży, zdobywając prestiżowe nagrody. 
Wiele z nich (np.: Alfa czy Elisse) uznawanych jest za ikony 
designu. Są obecne w ofercie Artemide od kilkudziesięciu lat. 

KOMPLEKSOWE SPOJRZENIE
W ofercie Artemide znajdziemy wszelkie rodzaje oświetlenia: 
masywne lampy stołowe, mniejsze biurowe, czy sufitowe. 
Wszystkie to projekty najlepszych na świecie projektantów, 
zainspirowane kulturą europejską i orientalną, motywami 
klasycznymi i tymi najbardziej nowoczesnymi. To nie tylko 
design dla domu, ale także projekty typu outdoor, pozwala-
jące nam spędzić wieczór w dobrze oświetlonym ogrodzie. 
Każda lampa Artemide to doskonale dopracowany organizm, 
świetnie wykonujący swoją podstawową funkcję, dodający 
klimatu, zaczarowujący detalami wykończenia. To nie wszystko. 
Firma od lat prowadzi też badania nad wpływem sztucznego 
światła na człowieka, testując jego działanie na samopoczucie 
i kondycję fizyczną. W 2002 roku w ofercie marki zadebiu-
towała lampa Sui – pierwsza oprawa ze światłem LED. Jest 
dziełem Carlotty de Bevilacqua, światowej sławy projektantki,

a prywatnie żony założyciela Artemide, Ernesto Gismondiego. 
W ofercie firmy znajdziemy wiele jej projektów, dlatego po-
stanowiliśmy przedstawić Wam bliżej sylwetkę tej designerki.

tekst: Marta Czabała, 
zdjęcia: serwis prasowy ARTEMIDE

Oświetlenie może 
zachwycać niebanalnym 

designem. Ale jego wygląd 
to nie wszystko. Duża w tym 

zasługa firmy Artemide.

Marka Artemide 
MA PONAD 50 lat.

Artemide SZYBKO 
STAŁA SIĘ JEDNĄ 
Z  najlepszych 

marek w branży.

Carlotta 
de Bevilacqua
Absolwentka politechniki w Me-
diolanie, projektantka, artystka, 
wizjonerka. Jest wiceprezesem 
marki Artemide, prywatnie żoną 
współzałożyciela spółki Ernesto 

Gismondiego. Ma także własne studio projektowe. Od lat 
fascynuje ją oświetlenie, nie tylko w zakresie projektowa-
nia, ale także wpływu sztucznego światła na człowieka 
i środowisko. Jest autorką wielu innowacyjnych rozwiązań, 
w szczególności w zakresie oświetlenia LED. W 2001 
roku powróciła na macierzystą uczelnię, tym razem jako 
wykładowca projektowania. Swoim studentom, klien-
tom i znawcom branży od lat przekazuje swoją filozofię 
zawodową: formę wynikającą z funkcji, koncentrację na 
uwarunkowaniach zdrowotnych człowieka, innowacyj-
ność, niezawodność i odpowiedzialność wobec środowiska 
naturalnego. Niedawno gościliśmy ją w Polsce podczas 
otwarcia nowego showroomu marki Artemide.

 oblicze designu
INTRYGUJĄCE

Na początku jest funkcja. Lampy, żyrandole i kinkiety mają pozwolić 
nam swobodnie i komfortowo poruszać się po zmroku. Za dnia 
doświetlamy też miejsca, do których nie dociera światło dzienne. 
Wykańczając nasze domy i apartamenty często zapominamy, że to 
właśnie oświetlenie jest ostatnim, idealnie podsumowującym styl 
wnętrz elementem. Wnosi do nich nastrój i klimat. Może być ich 
ozdobą. To jak dzisiaj wygląda jest wynikiem doświadczeń wielu 
firm, które przez lata pracowały nad jego designem.

PRZED TRENDAMI
Uwaga jaką wiele firm poświęca dzisiaj produkowanemu przez 
siebie oświetleniu to w dużej mierze zasługa firmy Artemide. 
Założona w 1960 roku w Mediolanie spółka, nie tylko zmieniła 
sposób spojrzenia na oświetlenie, ale stworzyła na nowo koncep-
cję designu produktu. Jako pierwsza w branży postawiła na jakość, 
a nie ilość. W centrum projektów Artemide stanął człowiek i jego 

Lampa Null Vector. ARTEMIDE. Szczegóły oferty u oficjalnego dystrybutora marki 
na Polskę www.lifeideas.pl

Lampa Empatia. ARTEMIDE, www.lifeideas.plLampa Copernico. ARTEMIDE, www.lifeideas.pl Lampa Real. ARTEMIDE, www.lifeideas.pl

Lampy Real. ARTEMIDE. Szczegóły oferty u oficjalnego dystrybutora marki na Polskę www.lifeideas.pl

Lampa Cata. ARTEMIDE. Szczegóły oferty 
u oficjalnego dystrybutora marki na Polskę 
www.lifeideas.pl
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tekst: Marta Czabała, zdjęcia: serwis prasowy Dekorian

Beton przez wiele lat ukrywany był pod 
farbą czy tapetą. Dzisiaj na dobre wyszedł 
z ukrycia, stając w jednym rzędzie z innymi 
elementami wystroju wnętrz. 
Nie ma się czego wstydzić. 

BETON o wielu twarzach

Beton ODWAŻNIE 
WKROCZYŁ DO 
NASZYCH domów 
i mieszkań. 

Płyta betonowa szara z imitacja 
otworów montażowych. 
DEKOCONCRETE

KARIERA WE WNĘTRZACH
Beton już dawno przestał być synonimem niedo-
kończonego mieszkania. Architekci i projektanci 
w pełni docenili jego potencjał wykończeniowy. Jest 
dzisiaj jednym z bardziej popularnych materiałów 
we wnętrzach. Nie bójmy się klimatu jaki tworzy. 
Siła betonu tkwi właśnie w jego surowości. Jest 
minimalistyczny i ascetyczny. Działa na podświa-
domość, zmusza do wyciszenia. Być może to wła-
śnie dlatego najpierw odnalazł się jako materiał 
wykończeniowy kościołów czy muzeów, dodając im 
elegancji i powagi. Popularność betonu nie zatrzy-
mała się jednak na budynkach użytku publicznego 
i szybko przeniosła się na wnętrza prywatne. Beton 
wkroczył do nich śmiało, najpierw do przestronnych 
industrialnych lo�ów, szybko odnajdując sobie też 
miejsce w mniejszych (a nawet bardzo małych) 
pomieszczeniach. 

Płyta szara, porowatość 
minimalna. DEKOCONCRETE

Płyta szara, porowatość 
standard. DEKOCONCRETE

W połączeniu 
Z DREWNEM  beton 
staje się ciepły.

Płyty betonowe 
Puzzle. DEKOCONCRETE
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WSZĘDZIE DOSKONAŁY
Beton jest wszechstronnym materiałem wykończenia wnętrz. 
Daje możliwości, których nie osiągniemy za pomocą innych 
środków. Świetnie współgra z materiałami takimi jak: drew-
no, sklejka, tworzywa sztuczne czy szkło, które doskonale go 
ocieplają. Wbrew pozorom, bardzo dobrze komponuje się z an-
tycznymi meblami. Zastosowania betonu wydają się nie mieć 
końca. Możemy wyeksponować go na ścianach, na podłogach 
(spójnych, bez szczelin, łatwych do utrzymania w czystości), 
na schodach. Doskonale sprawdzi się na wannie, umywalce 
czy brodziku. Możemy położyć go nawet jako blat w kuchni. 
Beton możemy zostawić w surowym, oryginalnym kolorze lub 
pomalować na dowolny odcień czy wzór. 

DOSKONAŁE ZASTĘPSTWA
Położenie betonu jest dość żmudnym procesem, dla-
tego – jeśli zdecydujemy się na takie rozwiązanie – 
wynajmijmy sprawdzonego specjalistę. Nie musimy 
się niepotrzebnie męczyć. Modny efekt betonu może-
my uzyskać też za pomocą mniej czasochłonnych, ale 
równie efektownych rozwiązań. Połóżmy na ścianach 
ręcznie produkowane, wykonane z betonu architekto-
nicznego płyty DekoConcrete, które wpasują się w każ-
dy styl i odnajdą w każdym pomieszczeniu. W trend 
betonu świetnie wpiszą się też spieki kwarcowe, do 
złudzenia imitujące ten materiał. Bardzo cienkie spieki 
(np.: cemento silver Laminam) wyglądają dokładnie tak 
samo jak beton, są jednak znacznie lżejsze. Można je 
wykorzystać na dużych powierzchniach, np. ścian lub 
przycinać pod dowolne funkcje, np. na blat kuchenny. 
Efekt betonu uzyskamy też za pomocą specjalnych 
tynków. Tynki (np.: Metropolis, kolekcje Soul Cement 
i Mida) możemy samodzielnie położyć zarówno na 
ścianach, jak i na podłodze. Sprawdzą się także w na 
powierzchniach zewnętrznych. Mają formę płynnej 
pasty, którą z łatwością nałożymy wałkiem na dowol-
ną powierzchnię: ściany, panele, płyty lub drewno. Na 
powierzchni powstanie powłoka dekoracyjna, która 
nie tylko doskonale imituje beton, ale jest też łatwa 
do utrzymania w czystości. 

Beton SPRAWDZA 
SIĘ DOSKONALE
 także w łazience.

Wiele 
materiałów 
DOSKONALE 
IMITUJE 
beton.

Płyta Calce Antracite. LAMINAM Płyta betonowa szara. DEKOCONCRETE Płyta betonowa Bronx. DEKOCONCRETE

Płyta Cemento Silver. LAMINAM

Żywica akrylowa Metrostone 
włoskiej marki METROPOLIS

Podłoga żywiczna. METROPOLIS

Tynk Mida. METROPOLIS

Dekoracja ścienna Soul Cement włoskiej marki 
METROPOLIS
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dziecięcaMagiczna

ściana

NAJWAŻNIEJSZY JEST OBRAZ
To jak będzie wyglądała ściana w pokoju naszego dziecka za-
leży w zasadzie tylko od naszej wyobraźni. No dobrze, przede 
wszystkim od wyobraźni naszego dziecka. To właśnie najmłodszy 
i najważniejszy członek naszej rodziny musi zdecydować czy na 
ścianie jego małego świata ma jechać pociąg, frunąć i lądować 
na zamku smok, czy odbywać się wielkie przyjęcie magicznych 
księżniczek. Pozwólmy dziecku popuścić wodze wyobraźni, podjąć 
decyzję i zaszaleć z wykonaniem. Wsłuchajmy się w dziecięce 
pragnienia i czerpmy przyjemność z ich realizacji. Oferta pro-
ducentów jest tak rozległa, że z łatwością znajdziemy motyw, 
który odwzoruje dziecięce marzenia i sprawi, że odżyją one na 
ścianie. Zaangażujmy dziecko w przygotowania, pozwólmy aby 
uczestniczyło w wykonaniu własnej przestrzeni. Przypilnujmy 
jednak szczegółów aranżacji. Pamiętajmy, że dzieci najlepiej 
czują się w pomieszczeniach stonowanych kolorystycznie, dla-
tego niektóre przesadnie artystyczne i abstrakcyjne wizje lepiej 
jest utemperować. Kolory wnoszą do dziecięcego pokoju nie 
tylko poszczególne stałe elementy wystroju, ale też zabawki. 
Dlatego wybierając barwy na ściany ograniczmy liczbę odcieni 
do dwóch lub trzech. 
Pamiętajmy, że dzieci do lat trzech nie widzą pastelowych ko-
lorów, dlatego pokój dla maluchów powinniśmy wykańczać 
w kolorach o mocnym nasyceniu i zdecydowanych kontra-
stach, biel z błękitem, fioletem czy zielenią. Starszym dzie-
ciom możemy pokazać próbnik farb i pozwolić zadecydować. 
Pamiętajmy, że kolory mają różne działanie. Biel, jasnoniebie-
ski i zieleń uspokajają. Żółty pobudza intelekt, sprzyja kon-
centracji. Kolor jasnozielony daje poczucie bezpieczeństwa. 

JAKI MATERIAŁ?
Projektując pokój dla dziecka, możemy z powodzeniem zaszaleć 
z designem. Pamiętajmy tylko, że wizję dziecka warto połączyć z 

tekst: Marta Czabała,  
zdjęcia: serwis prasowy Dekorian, Fotolia

Ściany w pokoju dziecięcym mają do wypełnienia więcej zadań,  
niż te w innych pomieszczeniach. Mają być ozdobą 
pokoju i stymulować podświadomość. Muszą opowiadać 
niepowtarzalną historię i działać na wyobraźnię.

praktycznymi i trwałymi materiałami dekoracyjnymi. Najpopularniejszym 
sposobem na wykończenie ściany w pokoju dziecięcym jest oczywiście farba, 
która odpowiednio wybrana, może stanowić dekoracyjne wykończenie ścian 
nawet przez kilka sezonów. To jej atut i wada jednocześnie. Jeśli dziecko 
zmieni zdanie, zmiana motywu (np. zamiana rysunku auta na wielki pociąg) 
będziemy musieli mu odmówić lub przeprowadzić uciążliwe malowanie. 
Pamiętajmy, że najmłodsi członkowie rodziny są często bardzo kreatywni, 
a swoje pomysły przelewają właśnie na ściany. Pomalujmy część dziecięcej 
ściany farbą tablicową Metropolis, która stworzy na jej powierzchni funk-
cjonalną tablicę. Dziecko może dowolnie po niej rysować kredą, a kiedy 
skończy, wystarczy tylko przetrzeć ścianę ściereczką lub gąbką. Szybszym 
sposobem na zmianę aranżacji w pokoju dziecięcym jest położenie w nim 
tapety. Oferta producentów jest ogromna – z łatwością znajdziemy tapetę 
z ulubionymi motywami naszych najmłodszych. Wybierzmy spośród tych z 
księżniczkami Disneya, Autami czy motywami z książek. Zaprośmy na ściany 
Kubusia Puchatka, rodzinę Muminków z przepięknych tapet Moomin marki 
Sandudd, czy kota Filemona. Opracujmy fototapetę na bazie własnoręcznie 
wymyślonych motywów czy zdjęć. Wybierzmy tapety spośród papierowych 
(najłatwiejszych do położenia, ale też najmniej odpornych na zniszczenia me-
chaniczne), winylowych (np.: Glamora) czy tych z włókna szklanego, odpornych 
na zniszczenia, ale zdecydowanie najtrudniejszych do usunięcia ze ściany. 
Jednymi ograniczeniami są powierzchnia ściany i dziecięca wyobraźnia. 
A ta ostatnia, jak wiadomo, potrafi być nieograniczona. 

Grafika ścienna Birdwatching  
z kolekcji Flirt. GLAMORA

Tapeta z kolekcji Muminki 
marki SANDUDD

Farba tablicowa marki METROPOLIS

Grafika ścienna Cats z kolekcji 
Sweet Little Dots. GLAMORA

Grafika ścienna Peluches z kolekcji 
Candy. GLAMORA
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50 TWARZY Greyatekst: redakcja, zdjęcia: serwis prasowy Dekorian, 
archiwa prywatne architektów

Dlaczego szarości zrobiły w ciągu ostatnich kilku lat tak 
zawrotną karierę? Mają wiele odcieni - od ciepłych, niemal 

beżowych, po chłodne, srebrzyste. Mogą być jasne, prawie białe 
albo przybierać odcień zbliżony do czerni. I są doskonałym tłem 

oraz kompanem dla innych barw.

Monika Juszczel
Mj Design, www.juszczel-wnetrza.pl

Mój ulubiony kolor z palety PARA PAINTS to 
Trendsetting Style  P5220-24. Dlaczego go lubię? 
Za jego uniwersalność! Idealnie pasuje do betonu 
architektonicznego  w nowoczesnych, minimalistycznych 
przestrzeniach. Świetnie podkreśla kształty sztukaterii 
ściennych w klasycznych stylowych wnętrzach, 
a w zestawieniu z pastelowym pudrowym różem tworzy 
przytulne miejsce do rozwijania dziecięcych pasji w pokoju 
dla "małej księżniczki”.

Aleksandra 
Cwilewicz
Korpous Projektowy

Do grona moich ulubionych 
kolorów z palety Para Paints 
należy Carousel P5240-24. To 
ciepła, złamana szarość. Nie tak 
oczywisty, jak modny obecnie taupe: 
brązowo-szary, kawa-z-mlekiem. 
To nowoczesny kolor, ale świetnie 
pasujący do różnorodnych aranżacji: 
od prostoty stylu skandynawskiego, 
poprzez eklektyzm, glamour, do 
wnętrz klasycystycznych, gdzie 
pojawia się jako tło do koronkowych 
boazerii, sztukaterii. Jest lekki 
– niezbyt nasycony pigmentem – 
nadaje się również do niewielkich 
pomieszczeń. Trudno go określić 
jednym słowem, bo zawiera w sobie 
i stonowanie szarości i ciepło brązu. 
Bardzo lubię korzystać z farb 
Para Paints – wyróżnia je jakość 
i niesamowicie szeroka paleta 
odcieni: raj dla architekta!

Agata Jastrzębska
Kariatyda

Dla każdego wnętrza wybieram inny kolor 
przewodni. Każde projektowane miejsce to 
nowa „gra w kolory”. Codziennie jednak 
wracam do wnętrza, w którym żyje – wbrew 
modom – „ten” kolor. Ulubiony i odporny na 
zachodzące wokół zmiany (oraz szorowanie!). 
Blaze of Red. Klasyczny, lecz nie nudny, 
głęboki i dostojny, ale jednak figlarny. 
To mój wybór, choć pochylam się chętnie 
również nad nowym wzornikiem PARA 
PAINTS, z którego wyłuskałam niejedną 
perełkę z gamy ciekawych, nieokreślonych 
granatowo-szmaragdowych barw oraz 
głębokich turkusów. Taki jest kolor Climb 
Mountains P5103 – 75D. Pięknie buduje 
i otula przestrzeń. Nie dominuje jak czerwień, 
nie krzyczy, a jednak nie sposób go nie 
zauważyć.

Carousel
 P5240-24 

Climb Mountains  
P5103 – 75D 

Trendsetting Style 
 P5220-24 
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tekst: na podstawie materiałów prasowych,  
zdjęcia: serwis prasowy Designflooring

PIĘKNA JAK DREWNO, praktyczna jak kamień
Pod względem wyglądu podłoga winylowa marki 

Designflooring wiernie imituje parkiet drewniany, 
a w codziennym użytkowaniu jest równie 

wygodna co naturalny kamień.

Podłoga w salonie, sypialni czy gabinecie to odwieczny 
wybór pomiędzy tym co efektowne, a tym co praktyczne. 
W obliczu trudnych dylematów wnętrzarskich serce za-
zwyczaj podpowiada nam wykończenie jej naturalnym 
drewnem, rozum zaś skłania nas w kierunku kamienia 
lub płytek ceramicznych. Poszukiwania złotego środka 
doprowadziły do pojawienia się na rynku nowych ro-
dzajów podłóg, które umiejętnie łączą w sobie walory 
dekoracyjne i użytkowe. Jedną z takich propozycji są 
podłogi winylowe, najdynamiczniej rozwijająca się for-
ma wykończenia podłóg na świecie. W Polsce są one 
stosunkowo mało znane i przez to niedoceniane. Poza 
małą wiedzą na ich temat, cały czas pokutują również 
stereotypy i  postrzeganie podłóg winylowych przez 
pryzmat  mało estetycznego linoleum, z którym współ-
czesny „winyl” ma bardzo niewiele wspólnego. Podłogi 
winylowe są bardzo nowoczesnym technologicznie 
rozwiązaniem i stanowią efektowną alternatywę dla 
tak popularnych w Polsce paneli laminowanych.
Podłogi winylowe charakteryzują się dużą odpornością 
na intensywne użytkowanie, są mało wymagające jeżeli 
chodzi o codzienną pielęgnację, a przy tym doskonale 
odnajdą się także w „trudnych” pomieszczeniach takich 
jak łazienka czy kuchnia.

Paulina Frankowska
Egzo Studio

Z wzornika Para Paints wybrałam kolor Mood Walker P5211-24.  
To delikatna szarość o romantycznej nazwie nawiązującej  
do spaceru w świetle księżyca. Ta pastelowa, nieco przygaszona 
barwa jest rewelacyjnym tłem dla kolorowych dodatków, a także 
bardzo dobrze odcina się od białych, tak modnych teraz, sztukaterii. 
Pięknie wygląda zestawiona z dodatkami w kolorach turkusu,  
czy pistacji lub modnych ostatnio intensywnych żółcieniach. 
Polecam ten kolor także do wnętrz w monochromatycznym stylu 
glamour jako alternatywę dla białych ścian.

Jakub Sawicki, 
www.jakubsawicki.pl

Temperate Forest P5166-62 z palety Para Paints to kolor 
elegancki, wyrafinowany nadający pewnej tajemniczości 
i spokoju. Kolor niebanalny, który pozostaje w pamięci 
od pierwszego kontaktu. Kolor uniwersalny, pasujący 
do każdego stylu i kontrastującego materiału. Kolor, 
który spodoba się zarówno osobom starszym gustującym 
w wystroju klasycznym, jak i młodym osobom szukającym 
nowatorskich rozwiązań.

Olga Zedelska
Deco.Deco

Wybrałam odcień Empire Grey P2149-04 
jako mój ulubiony kolor, bo jest świetną bazą 
do wszystkich pomysłów architektonicznych 
i realizacji w każdym stylu. Jego zaletą jest też 
to, że świetnie łączy się z bielą, jednocześnie ją 
ocieplając i jest idealnym tłem dla wyrazistych 
elementów.

Temperate Forest 
P5166-62 

Empire Grey  
P2149-04 

Moon Walker  
P5211-24 
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A NA PODŁODZE... sizal
tekst: Marta Czabała, zdjęcia: serwis prasowy Dekorian

To produkowane ręcznie, 
wyjątkowo trwałe i wszechstronne 
włókno. Sizal może zaczarować 
każde pomieszczenie.

Sizal TO 
WYTRZYMAŁE 
włókno 
Z... agawy.

OD ROŚLINY DO DYWANU
Sizal to twarde i wytrzymałe włókno otrzymywane 
ze specjalnego gatunku agawy, rośliny o mięsistych 
liściach, rosnącej w suchych i gorących regionach 
Meksyku i okolic. Można go wyprodukować wyłącznie 
w wyniku ręcznej obróbki. Początkowo, ze względu na 
swoją odporność na słoną wodę, używany był jako ma-
teriał z którego wytwarzano grube marynarskie liny. Jego 
potencjał wkrótce dostrzegli projektanci i designerzy, 
szybko wprowadzając sizal do świata wnętrz. Dzisiaj ma 
w nich stałe miejsce, a w wielu kategoriach wygrywa 
konkurencję z bardziej tradycyjnymi sposobami pokrycia 
podłóg. Pasuje prawie wszędzie. Może w pełni pokry-
wać płaskie powierzchnie w pomieszczeniach, ale też 
schody. Jest świetny w formie wykładziny, ale doskonale 
odnajduje się też jako alternatywa dla tradycyjnych 
dywanów. Każdy z nich robiony jest specjalnie pod 
indywidualne zamówienie i dopasowywany do konkret-
nego wnętrza. Sizal jest w pełni eko. Spełnia najwyższe 
wymagania i normy środowiskowe. Naturalne włókna 
pomagają też utrzymywać w pomieszczeniu poziom 
odpowiedniej wilgotności. Sizal stanowi naturalną izo-
lację. Jest łatwy do czyszczenia (wystarczy odkurzacz) i 
całkowicie nietoksyczny. To doskonała alternatywa dla 
dywanów i innych wykładzin, zwłaszcza w domach, gdzie 
mieszkają osoby z alergiami czy astmą. W salonach 
Dekorian znajdziemy trzy rodzaje wykładziny sizalowej, 
różniące się od siebie gramaturą i wysokością runa 
oraz rodzajem splotu. 

DO DOMU I DO BIURA
Sizal jest wytrzymałą, ale też uniwersalną wykładziną. 
Jest trudny do pogięcia czy zadeptania. Jego wyjątkowa 
odporność sprawia, że jest często stosowany nie tylko w 
domach i apartamentach, ale także w pomieszczeniach 
użytku publicznego: biurach, galeriach, hotelach czy restau-
racjach. Świetnie sprawdza się właśnie w przestrzeniach, 
gdzie natężenie „ruchu” jest duże. Wytrzymałość sizalu nie 
jest jednak jego jedyną zaletą. W przeciwieństwie do wielu 
innych wykładzin sizal nie elektryzuje się, dlatego idealnie 
sprawdzi się jako wykładzina w miejscach, w których znaj-
duje się dużo sprzętu elektronicznego i komputerowego. 
Może zdobić podłogi, które wyposażone są w ogrzewanie 
podłogowe. Świetnie komponuje się z innymi materiałami: 
drewnem czy metalem. Produkowany w szerokiej gamie 
kolorów może wprowadzić do pomieszczenia minimalizm i 
surową elegancję, lub wręcz odwrotnie – ocieplić je i dodać 
nutkę rodzinnej atmosfery. 

W DUECIE Z WEŁNĄ
Chociaż w pełni naturalny, sizal jest dość szorstki w dotyku. Wiele osób może 
doceniać ten swoisty masaż stóp, ale sizal nie powinien leżeć w pomieszcze-
niach, gdzie często siada się na podłodze. Nie kładźmy go więc w bawialniach 
czy sypialniach dziecięcych, gdzie na podłodze baraszkują najmłodsi. Tutaj lepiej 
wykorzystać miękkie i odporne wykładziny dywanowe (wełniane lub syntetyczne). 
Taka wykładzina będzie giętka i przyjemna w dotyku. Sizal nie powinien też 
leżeć w miejscach, gdzie może być narażony na działanie wody, która sprawia, 
że włókna rozciągają się, a potem kurczą, niszcząc spójność wykładziny. Nie 
kładźmy go więc w łazience czy na tarasie pod gołym niebem.

Epic Carpets Sisal Three, kol. 630

Epic Carpets Sisal Three, kol. 020 Epic Carpets Sisal Three, kol. 615

Epic Carpets Sisal Three, kol. 520

Na podłodze wykładzina Epic Carpets 
Sisal Two, kol. 070

Epic Carpets Sisal Two, kol. 620

Epic Carpets Sisal One, kol. 070
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N
agrodzony produkt powstał we współpracy 
z Laminam Poland – wyłącznym dystrybu-
torem spieków kwarcowych Laminam na 
Europę Środkową w tym Polskę. Pierwszym 
budynkiem, w jakim zastosowano płyty La-
minam Star Maker, jest nowoczesny kom-

pleks biurowy Warsaw Spire. 

OSCARY DESIGNU
Red Dot Design Award to największy i najsłynniejszy świa-
towy konkurs wzornictwa przemysłowego, nazywany Osca-
rami Designu. Najwyższe wyróżnienie – „Red Dot: Best of 
the Best” - przyznawane jest za przełomowe wzornictwo 
produktu. W 2016 roku zdobyło je jedynie 1,5% z ok. 5200 
zgłoszeń nadesłanych przez producentów i projektantów 
z 57 krajów. W tym wąskim i szalenie prestiżowym gronie 
„najlepszych z najlepszych” w kategorii Red Dot Award: Pro-
duct Design 2016 znalazł się polski projekt płyty ze spieków 
kwarcowych - Laminam Star Maker. To najnowszy projekt 
polskiego designera Maca Stopy, który specjalnie dla marki 
Laminam stworzył autorski wzór płyt o futurystycznym i mi-
nimalistycznym charakterze. W Polsce nagrodzony produkt 
będzie dostępny w sieci salonów Dekorian, która jest jego 
wyłącznym detalicznym dystrybutorem na naszym rynku.

UKŁADANKA 3D
Laminam Star Maker jest trójwymiarową układanką pięcio-
kątnych gwiazd, które wpisane są w większe, sześciokątne 
cieniowanie. Zaawansowana geometria wzoru cieniowa-
nia powoduje możliwość uzyskania wielu wzorów ułożenia 
tych płyt poprzez odpowiednie ich obracanie co 90 stopni 
i zestawianie z płytami sąsiednimi. Mozaika drobnych ele-
mentów o zorganizowanej strukturze stanowi doskonałe tło 
dla nowoczesnej aranżacji przestrzeni zarówno komercyjnej, 
jak i mieszkalnej. 

UNIWERSALNE TWORZYWO
Materiałem, który pozwolił projektantowi na stworzenie 
wzoru Star Maker, są spieki kwarcowe Laminam. Płyty ze 
spieków to kompozycja naturalnych składników, w szcze-
gólności  kwarcu, iłów łupkowych, skał  granitowych i pig-
mentów ceramicznych. Granulat z powyższych surowców 
zostaje najpierw sprasowany. Następnie stosowana jest 
innowacyjna technologia spiekania granulatu, który wypa-
lany  jest w temperaturze 1220 stopni. Dzięki tej metodzie 
powstają wielkoformatowe płyty, które są idealnie płaskie 
i mogą być docinane na konkretny wymiar  z bardzo dużą 
dokładnością. Jest to materiał bardzo wytrzymały, odporny 
na zarysowania, głębokie ścieranie i promieniowanie UV.

POLSKA PREMIERA
Za promocję i sprzedaż płyty Star Maker by Mac Stopa za-
równo w Polsce, jak i na wszystkich rynkach zagranicznych 
odpowiada Laminam Poland. W najbliższym czasie w War-
szawie otwarty zostanie showroom firmy, w którym płyta 
Star Maker będzie prezentowana w ramach nowoczesnej 
ekspozycji. W sprzedaży detalicznej produkt będzie dostępny 
w sieci salonów Dekorian.

tekst: Justyna Siejka, zdjęcia: serwis prasowy LAMINAM

Płyta Laminam Star Maker została wyróżniona 
w tegorocznym konkursie Red Dot Award: Product 
Design 2016. Jury przyznało jej najbardziej prestiżowy 
tytuł „Red Dot: Best of the Best”. Autorem projektu 
Star Maker jest polski designer Mac Stopa. 

Best of The Best
Nagrodzony 

produkt 

TO EFEKT 
WSPÓŁPRACY 
projektanta 

Z FIRMĄ 
Laminam 

Poland.
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Nagrodzone płyta Star Maker 
nadaje wnętrzu niepowtarzalny 

charakter



PULANO

ARCHITEKTONICZNE PANELE 3D www.pulano.com

Czy podczas projektowania Star Maker myślał pan o potencjalnych 
nagrodach za ten wzór?

Choć bardzo cenię Red Dot Awards, projektując płytę Laminam Star Maker nie 
myślałem o zdobyciu tej nagrody. Postanowiłem stworzyć produkt, którego poszu-
kiwałem jako architekt do konkretnego wnętrza. Włoskie wielkoformatowe płyty 
Laminam okazały się niezwykle wdzięcznym tworzywem i skutecznie pobudziły 
moją wyobraźnię. Produkt finalny jest bardzo uniwersalny i może być stosowany 
na różnych polach – jako dekoracja ścian, podłóg, ale także materiał do wyko-
rzystania przy produkcji mebli.     
 
Co pana inspiruje? 

Moje główne inspiracje to geometria i matematyka. Bardzo często powiązane także 
ze światem przyrody. To właśnie z fascynacji organicznymi formami i strukturami, 
przełożonych na język nauk ścisłych i wspartych nowoczesnymi technologiami 
najczęściej powstają moje projekty. 

Czy jest jakiś przedmiot, o którego zaprojektowaniu pan zawsze marzył?

Tak, mam bardzo konkretne marzenie. Chciałbym w przyszłości zaprojektować 
jacht – jego projekt miałby być nietuzinkowy, a przy tym funkcjonalny i bazujący 
na szlachetnych, najwyższej jakości materiałach. Mocno wierzę, że już wkrótce 
uda mi się to marzenie zrealizować.    

Czy ma pan swojego ulubionego projektanta?

Bardzo cenię dorobek Eero Saarinena. To amerykański architekt i projektant 
wnętrz fińskiego pochodzenia, jedna z najważniejszych postaci amerykańskiej 
architektury lat 50. XX wieku. W mojej ocenie, znakomicie łączył on projektowanie 
architektury i mebli – robił to w sposób wyprzedzający swoją epokę. Bardzo cenię 
jego zamiłowanie do tworzenia przyjaznych form organicznych oraz odważne 
eksperymenty z różnymi materiałami. 

Dlaczego pan wybrał zawód projektanta? 

Pod koniec lat 80. ukończyłem Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.  
Proces przenikania się architektury z pasją do wzornictwa przemysłowego zaczął 
się jeszcze na studiach. Od początku starałem się odważnie podchodzić do zawo-
dowych wyzwań, aby oferować moim klientom możliwie najciekawsze rozwiązania.    

Jaka jest pana definicja jakości w dziecinie designu?

Design quality to dla mnie połączenie technologii i innowacyjności z funkcjonal-
nością i estetyczną formą.   

Co postrzega pan jako największe wyzwanie w obszarze projektowania 
i designu?

Tysiące podobnych do siebie produktów powstających co roku, projektowanych 
przez rzesze designerów, którzy starają się odpowiadać nimi na te same wyma-
gania rynkowe i tak zwane trendy.  

Jak będzie wyglądać branża projektowania i designu za dziesięć lat? 
Jakie będą trendy, jakie osiągnięcia?

W moim odczuciu, druk 3D stanie się standardem i podstawą produkcji. I to będzie 
kolejna prawdziwa rewolucja przemysłowa. 

Co oznacza dla pana wygrana w konkursie Red Dot: Best of the Best? 

Wygranie tak ważnej nagrody daje motywację do dalszego kreowania innowacyj-
nych projektów. Z doświadczenia wiem też, że ułatwia przekonywanie producentów 
do realizacji nowych pomysłów, często z kategorii "Outside The Box".     

MOJE GŁÓWNE 
INSPIRACJE TO 

geometria 
i matematyka.
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MAC STOPA

www.massivedesign.pl
Architekt Mac Stopa łączy architekturę, architekturę wnętrz, 
wzornictwo przemysłowe, sztukę, modę oraz swoją pasję 
do grafiki w jedną dziedzinę wzornictwa. Jest założycielem 
Massive Design – wyróżnianego nagrodami biura projektów 
architektonicznych, specjalizującego się w aranżacji wnętrz 
biurowych, projektach przestrzeni publicznej, architektu-
rze oraz wzornictwie przemysłowym. U źródeł projektów 
Maca leży jego fascynacja matematyką i geometrią. Dzięki 
pasji do projektowania parametrycznego, geometrii orga-
nicznej, modularności, rzeźbionych kształtów oraz sztuki 
cyfrowej tworzy on przedmioty modułowe przeznaczone 
do seryjnej produkcji, które stanowią innowacje na ryn-
ku oraz pozwalają użytkownikowi na dostosowywanie 
ich do pożądanej funkcjonalności lub charakteru danej 
przestrzeni. Wśród jego projektów z dziedziny wzornictwa 
przemysłowego znajdują się meble, elementy oświetlenia 
i wyposażenia, podłogi, pokrycia ścienne, tekstylia oraz 
inne produkty i elementy wykończenia. Od 2013 r. projekty 
Maca wyróżnione zostały ponad 40 międzynarodowymi 
nagrodami w dziedzinie wzornictwa – wśród nich wymienić 
można kilka nagród Red Dot Design (w tym nagrodę Red 
Dot: Best of the Best 2016), GOOD DESIGN™, Interior 
Design Best of Year oraz złotą nagrodę Best of NeoCon. 
www.massivedesign.pl 

Płyta Star Maker.  LAMINAM



Zacznijmy od mało standardowego pytania. Co sprawiło, że Włochy są 
niekwestionowaną stolicą światowego designu? Czy pan, jako Włoch, ma 
na ten temat swoją teorię?
Myślę, że typowa włoska osobowość pasuje do wielu różnych dziedzin, takich jak 
moda, gotowanie i właśnie design. Historyczne i kulturowe wydarzenia w jakich 
uczestniczyli Włosi sprawiły, że jesteśmy najlepsi w różnych dziedzinach rze-
mieślnictwa. 

Jak rozpoczęła się pana kariera w świecie wystroju wnętrz i designu?
Wszystko zaczęło się przez zupełny przypadek, ale paliwem do dalszej pracy była 
pasja i chęć do przeniesienia odrobiny włoskiego świata za granicę. 

Jest pan właścicielem dużej, rozwijającej się firmy wnętrzarskiej. Co jest 
najważniejsze w jej prowadzeniu: umiejętności biznesowe czy zdolność 
wyznaczania trendów? Co jest potrzebne, aby odnieść sukces na tym polu 
zawodowym?
Sukces odnosi się tutaj tam samo jak w każdej innej branży. Najważniejszą 
i absolutnie niezbędną rzeczą jest przykładanie się w stu procentach do wyko-
nywanych zadań. Prowadzić powinna  nas prawdziwa pasja, ale ważne jest też 
zbadanie rynku i jego potencjału. 

Konkurencja na rynku grafik i tapet jest bardzo duża. Jaka jest konkurencyjna 
przewaga marki Glamora?
Naszym atutem jest bez wątpienia duża i zróżnicowana oferta wzorów. To wła-
śnie bogactwo wyboru przyciąga do nas klientów. Sam lubię pracować nad jej 
stałym rozwojem. Zróżnicowaną ofertę doceniają w szczególności projektanci 
wnętrz. Wiedzą, że Glamora to największa na rynku oferta grafik i tapet, z którą 
nikt nie jest w stanie konkurować. 

Czy podczas współpracy z projektantami pozwalacie im na nieograni-
czoną kreatywność, czy przynajmniej wyznaczacie podstawowe ocze-
kiwania wobec przyszłych wzorów?
Projektanci zewnętrzni, którzy współpracują z nami przy konkretnych pro-
jektach mają pełną wolność kreatywną. Jako niezależni autorzy nie są zwią-
zani wymaganiami rynku, dlatego mogą mieć dowolny, często całkowicie 
niespodziewany, wpływ na nasz katalog. 

Kto decyduje o tym, że ta a nie inna grafika będzie częścią oferty marki 
Glamora? 
Zespół kreatywny Glamora, pod przewodnictwem Fabrizia Rondini i Wil-
liama Boullier. 

Glamora jest stosunkowo młoda marką. Jak przekonujecie do współpracy 
tak uznanych projektantów, jak np. Karim Rashid?
Większość naszych projektantów, także Karim Rashid, sama się z nami skon-
taktowała. Może znaleźli w naszych kolekcjach coś naprawdę wyjątkowego. 

Łatwiej jest przekonywać do współpracy najbardziej znanych projektan-
tów, czy szukać talentów wśród tych młodych, jeszcze szerzej nieznanych?
Dla nas nie ma różnicy. Tak samo inspirujące i pouczające jest pracowanie 
z takimi legendami jak Doriana Fuksas czy Nigel Coates jak i młodymi 
projektantami, którzy dopiero dają się poznać światu designu, takimi jak 
Celina de Guzman czy Lorenzo Petrantoni.

Czy jest jakaś kolekcja, która jest panu wyjątkowo bliska?
Lubię wszystkie nasze kolekcje, bo za każdą kryje się osobna historia. Jest 
jednak jedna kolekcja Visions, która jest mi szczególnie bliska, pewnie 
dlatego, bo była pierwsza. 

Grafiki Glamora są od niedawna dostępne w Polsce, w sieci salonów 
Dekorian. Jak zainteresowałby pan nimi Polaków?
Polacy znajdą w sklepach kilka niespodzianek, których nie mogę zdradzić. 
Powiem tylko, że na pewno je docenią. 

Czy jest jakaś szansa, żeby do waszej drużyny marki Glamora dołączył 
polski projektant?
Polska przechodzi teraz okres gospodarczego i historycznego rozwoju, 
co wpływa też na sektor designu. A to oznacza, że pojawiają się nowi 
i ciekawi projektanci. Gdyby dołączył do nas Polak, byłoby to dla nas 
źródłem wielkiej dumy i satysfakcji. Zawsze staramy się szukać nowych 
inspiracji i propozycji. 

O WŁOSKIEJ 
marce 

Glamora rozmawiamy z jej założycielem Alberto Casalim

rozmawiał: Marcin Poboży, 
zdjęcia: serwis prasowy Glamora

Grafika Sogni 
z kolekcji Donna. GLAMORA

POLACY ZNAJDĄ 
W SKLEPACH kilka 
niespozianek, 
KTÓRYCH NIE MOGĘ 
ZDRADZIĆ.    

Grafika Kiss Kiss Bang Bang 
z kolekcji Fancy. GLAMORA

Grafika Ghost Garden
 z kolekcji Essence. GLAMORA

Grafika Dandy z kolekcji 
Visions. GLAMORA

Grafika Panta Rei z kolekcji 
Traces. GLAMORA

DEKORIAN HOME | DOBRY DESIGN

60|61



GIARDINI  luksus i elegancja
tekst: Marta Czabała, 

zdjęcia: serwis prasowy Dekorian/Giardini

Włoskie marki 
co sezon zaskakują 

nas nowymi pomysłami 
w dziedzinie 

wnętrz. W zakresie 
luksusowych 

tapet dekoracyjnych 
trendy dyktuje bez 

wątpienia Giardini. 
Producent wyjątkowych tapet dekoracyjnych, Giardini 
już ponad 140 lat udowadnia nam, że włoskie wzor-
nictwo wciąż jest w szczytowej formie i co roku potrafi 
zaskakiwać. Swoje produkty eksportuje dzisiaj do 40 
krajów na całym świecie. Za pomysłem na tapety stoi 
dzisiaj zespół młodych i kreatywnych projektantów, 
który umiejętnie łączy design z zapotrzebowaniem 
klienta. Klienci i specjaliści od wystroju wnętrz doce-
niają wyjątkowe połączenie tradycji, najważniejszych 
trendów, razem z najwyższą jakością produktów. Ta-
pety są zawsze wytwarzane z najlepszych jakościowo 
tkanin i włókien naturalnych: jedwabiu, satyny, lnu czy 
aksamitu. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych i po-
pularnych rodzajów tapet Giardini są tapety żakardowe, 
czarujące wnętrza i ich właścicieli niepowtarzalnymi 
motywami i wielobarwną kompozycją. To coś więcej niż 
jedynie ozdoba ściany. Ich motywy często opowiadają 

historie, przenoszą nas w orientalne klimaty, stają 
się największą ozdobą pomieszczenia. Sięgają po 
nie osoby, które pragną zaprosić do swoich wnętrz 
powiew luksusu, elegancji, wyrafinowania i nutkę 
wyjątkowego włoskiego designu. Zróżnicowane 
motywy pozwalają tapetom odnaleźć się w różnych 
wnętrzach. Świetnie skomponują się z klasycznymi 
aranżacjami, ale odnajdą się też w tych bardziej 
nowoczesnych, w wielu przypadkach ożywiając 
minimalistyczny, jednostajny wystrój. 

DESIGN I FUNKCJONALNOŚĆ
Chociaż wyjątkowy design i wysoka jakość są bez 
wątpienia największą atutem tapet, firma pamię-
tała też o dodaniu do tego przepisu niebagatelnej 
funkcjonalności. Tapety Giardini mają znacznie więk-
szą szerokość brytu niż ich bardziej standardowe 
koleżanki. Podczas gdy te ostatnie produkowane 
są w standardowej szerokości 53 cm, pas tapet 
Giardini to 120 – 140 cm, w zależności od modelu. 
Pozwala nam to maksymalnie ograniczyć liczbę 
łączeń na ścianie, zdecydowanie podnosząc poziom 
estetyczny całej kompozycji. 

Tapety Giardini 
SĄ WYTWARZANE 
z najlepszych 
jakościowo TKANIN 
I WŁÓKIEN. 

Giardini 
TO WŁOSKA 
MARKA Z PONAD  
140-letnią 
tradycją.

Lolekcja Platina. GIARDINI

Kolekcja Sauvage. GIARDINI Kolekcja Bellagio GIARDINI62|63
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tekst: Anna Apps, zdjęcia: serwis prasowy Intelidom Group

Inteligentne domy są coraz bardziej popularne. Ich 
obsługa jest dziś prosta i intuicyjna, a możliwości 
nieograniczone. Systemy sterujące naszymi miesz-
kaniami to nie tylko modne gadżety, ale praktyczne 

rozwiązania, które umożliwiają oszczędność czasu 
i pieniędzy, zapewniają bezpieczeństwo oraz komfort 
codziennego życia. Dlatego warto przyjrzeć się im 
bliżej i pomyśleć o ich instalacji.

INTELIGENTNY WYBÓR
Jeżeli planujemy budowę domu lub remont mieszkania, 
to już na wstępnym etapie warto przyjrzeć się ofercie 
inteligentnych rozwiązań. Przy wyborze firmy, zwróćmy 
uwagę na kompleksowość oferty. Najlepiej zdać się na 
te, które mają doświadczenie nie tylko w samej auto-
matyce, ale oferują też projekt i wykonawstwo instala-
cji elektrycznej, audio-video, alarmowej i wielu innych.  

Wówczas będziemy mieć pewność, że wszystkie systemy będą ze sobą 
współpracowały bez zarzutu. Unikniemy też dodatkowych kosztów, 
związanych choćby z oddzielnym projektowaniem każdej instalacji czy 
też jej przeprojektowywaniem, tak aby pasowała do inteligentnych 
rozwiązań. Kiedy korzystamy z kompleksowych usług jednej firmy, to 
czas realizacji całego projektu jest zazwyczaj krótszy, a gwarancja 
obejmuje cały system, nie tylko jego wybrane elementy. Szukajmy 
więc firm, które mają doświadczenie i przygotowują dokumentację, 
okablowanie, montaż oraz konfigurację urządzeń i systemów, a także 
ich serwis.  Dobrym przykładem jest firma Intelidom Group, której oferta 
jest właśnie kompleksowa. Oczywiście decyzję o instalacji systemu 
automatyki warto podjąć na etapie planowania budowy domu, ale 
na rynku dostępne są także bezprzewodowe rozwiązania, dzięki temu 
IQ naszego domu możemy podwyższyć bez konieczności kucia ścian.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
Decydując się na inteligenty system zarządzania naszym domem nie 
musimy od razu kupować wszystkich możliwych rozwiązań. Dzięki mo-
dułowej budowie, możemy wybrać usługi, na których nam najbardziej 
zależy. Kolejne pakiety można będzie dokupić później. W pierwszej 
kolejności warto zdecydować się na moduł zarządzający systemem 
grzewczym, wówczas będziemy mogli się przekonać, że dom z wyso-
kim IQ to także oszczędności, czyli np. niższe rachunki za ogrzewanie. 
Kolejnym wartym rozważenia pakietem jest ten, który odpowiada 
za bezpieczeństwo. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom można np. 
uzbroić alarm przy pomocy smartfona lub uruchomić oświetlenie, gdy 
dojdzie do aktywacji alarmu. Możliwości jest nieskończenie wiele. 
Możemy zdalnie sterować lampami i za pomocą jednego przycisku 

na smarfonie wykreujemy romantyczny nastrój. Zaś będąc na waka-
cjach odtworzyć codzienny schemat oświetlenia pomieszczeń, tak aby 
potencjalni włamywacze nie zwrócili uwagi na naszą nieobecność. Za 
pomocą automatyki można obsługiwać nie tylko instalację oświetle-
niową czy sprzęt AGD i RTV, pozwala ona też sterować roletami czy 
żaluzjami, ustawiać temperaturę w pomieszczeniach, a nawet przesyła 
obraz tego, co dzieje się w naszym domu na nasz tablet czy telefon. 
Niektórzy cenią pełną automatyzację, inni chcą sterować wybranymi 
funkcjami. Dlatego każdy system warto dostosować do indywidualnych 
upodobań domowników. Cena prostego systemu (zawierającego: ste-
rowanie oświetleniem, roletami, żaluzjami i temperaturą) oferowanego 
przez firmę Intelidom Group dla 100 metrowego mieszkania to koszt  
ok. 10 tys. złotych. W przypadku 250 metrowego domu będzie on 
odpowiednio większy i wyniesie ok. 25 tys. złotych.

IQ I DESIGN
Patrząc na domy i apartamenty, w których zainstalowano systemy 
automatyki widzimy…  piękne wnętrza - designerskie meble włoskich 
marek albo antyki przywiezione z Paryża. A jedynym szczegółem, który 
zdradza jak wysokie jest IQ naszego domu jest piękny designerski 
panel. Często pod takimi wnętrzami podpisują się najlepsi architekci 
czy projektanci, którzy na co dzień współpracują z firmami oferujące 
inteligentne rozwiązania. Dobrym przykładem jest kooperacja znanej 
architektki Dominiki Rostockiej z firmą Intelidom Group. Wspólnie zre-
alizowany projekt inteligentnego domu nagrodzony został prestiżowym 
tytułem International Property Awards. Spółka współpracuje także 
ze światowej sławy projektantami i pracowniami tj. Chiara Provasi, 
Carden Cunietti czy Lux’Arte oraz topowymi markami, m.in. Ipe Cavalli.

Inteligentna autamatyka daje niemal nieograniczone możliwości. Na zdjęciu panel 
sterujący ABB. Intelidom Group

Inteligente wnętrze w eleganckiej wersji.  
Na zdjęciu 55” mirrorTV ukryty w kominku. Intelidom Group

Kto z nas może sobie wyobrazić 
życie bez telefonu, oczywiście 
takiego w wersji smart? Prawie nikt! 
Niedługo takie samo stwierdzenie 
będziemy mogli wypowiedzieć 
w odniesieniu do naszych mieszkań. 
Moment kiedy dom w wersji smart 
przestaje być luksusową fanaberią 
właśnie nadszedł.

DOM  w wersji  
SMART

ŁUKASZ JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
Intelidom Group Sp. z o.o.

www.intelidom.pl

Intelidom Group jako członek międzynarodowej organizacji 
CEDIA stosuje najwyższe standardy wykonania instalacji 
elektrycznych I teletechnicznych, w tym również inteligen-
tych. Wiedza oraz wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie 
umożliwia nam prawidłowe planowanie według wytycznych 
architekta/inwestora. Tylko odpowiednio wczesne uwzględ-
nienie wszystkich elementów w projekcie elektrycznym po-
zwala na minimalizacje kosztów i osiągnięcie założonego 
celu. Dlatego też zachęcamy wszystkich architektów do 
udziału w naszych bezpłatnych szkoleniach, które prowadzimy 
cyklicznie w salonach w Warszawie i Gdańsku. Omawiamy 
na nich praktyczne przykłady, rozwiązujemy potencjalne 
problemy oraz udostępniamy narzędzia wspomagające 
proces planowania. Współpracujący z nami architekci mają 
również możliwość  skorzystania z naszych showroomów by 
zaprezentować swoim klientom w pełni zintegrowany system 
“inteligentny”. Po więcej szczegółów zapraszam na nasze 
portale społecznościowe i stronę internetową intelidom.pl
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4tekst: Marta Czabała, zdjęcia: serwis prasowy Pulano

Ściana we wnętrzach wcale nie musi 
być jednostajna. Dzięki panelom 
marki Pulano nie musi być dzisiaj nawet 
płaska, tylko trójwymiarowa. 

ŚCIANA
Marzą nam się wyjątkowe wnętrza? Przy poszu-

kiwaniu inspiracji często pomijamy tematykę 
wykończenia ścian, ich aranżację ogranicza-
jąc wyłącznie do wybrania koloru farby czy 

tapety. Tymczasem ściany mają wyjątkowy potencjał 
dekoracyjny. Wystarczy kilka prostych kroków, aby całko-
wicie zmieniły i zaczarowały wnętrze. 

GEOMETRIA NA TOPIE
Jednym z ciekawszych kierunków w dekoracji ścian są wzory 
geometryczne. To niezwykle modny motyw, który opiera 
się upływowi czasu i zawsze dopasowuje do najnowszych 
trendów. Ich potencjał wykorzystała marka Pulano, tworząc 
trójwymiarowe panele ścienne, które wniosły do wnętrz 
nową definicję eleganckiego i stylowego wykończenia. To 
doskonała alternatywa dla farb i tapet, pomysł na nieba-
nalny design, który zaczaruje pomieszczenie i domowników. 
- Panele Pulano nadają się do wnętrz zarówno nowocze-
snych, jak również surowych o charakterze industrialnym, 
lekkich i artystycznych - mówi Agata Kasprzyk-Olszewska z 
pracowni Lo� Factory. - Ich forma jest prosta i atrakcyjna. 
Mogą jednocześnie tworzyć dyskretny element dekoracyjny 
lub dominować w danym wnętrzu na dużej powierzchni, 
podkreślając jego unikatowość - dodaje.  

IDEALNA KOMBINACJA
Oparte na geometrycznych kształtach panele pozwalają na 
swobodną aranżację z przeróżnych kombinacji wzorów. - Możemy 
łączyć elementy z różnych kolekcji, panele są tworzone w podob-
nych kolorach i formach, dzięki czemu uzyskujemy dowolność 
kompozycji i mamy nieograniczone możliwości kształtowania 
ostatecznego efektu. Wszystko zależy od indywidualnego gustu i 
planu - mówi Agata Kasprzyk-Olszewska. Dzięki bogatej ofercie 
(Pulano proponuje kilkadziesiąt różnych wzorów) z łatwością 
wyczarujemy kompozycję, której nie spotkamy nigdzie indziej. 
Niezależnie od tego, jaka będzie ta ostatecznie wybrana przez 
nas, to cała aranżacja nie przytłoczy  pomieszczenia i nie zmęczy 
oczu. Wniesie do wnętrz poczucie elegancji i świeżości. Pobudzi 
wyobraźnię, będzie stymulowała pracę twórczą. To jedynie od 
nas zależy czy będą to duże formy, czy mała mozaika. Niezależnie 
od tego, czy ostateczny wygląd będzie dziełem profesjonalisty 
czy nas samych, wnętrze na pewno będzie niepowtarzalne. 

PANELE Pulano TO 
DOSKONAŁY SPOSÓB 
NA NIEBANALNĄ 
zmianę wystroju. 

Panele z kolekcji 
Hydrus. PULANO

Na ścianie za łóżkiem 
panele z kolekcji 
Semicircle. PULANO

Kolekcja Sagitta. PULANO

Kolekcja paneli Hydrus PULANO

Kolekcja paneli Kvadro. 
PULANO
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LAMINAM 
XL 12+

nowy wymiar blatu
tekst: Justyna Siejka, zdjęcia: serwis prasowy LAMINAM

Laminam XL 12+ to nowa generacja spieków kwarcowych: 
płyty o grubości 12 mm i rozmiarze 324x162 cm, o wyjątkowej 

odporności, dostępne w 14 modnych wzorach. 

TRWAŁE I ODPORNE
Spieki kwarcowe Laminam to wielkoformatowe płyty, po-
wstające z naturalnych surowców, w tym kwarcu i skał 
granitowych. Są cienkie, lekkie, idealnie płaskie, a przy tym 
trwalsze i bardziej odporne na uszkodzenia od kamienia 
naturalnego. Odkąd ten innowacyjny materiał pojawił się 
na polskim rynku 3 lata temu, był stosowany głównie do 
wykończenia ścian, podłóg i elewacji. Przełomem są pły-
ty Laminam XL o grubości 12 mm (plus wzmacniająca 
siatka z włókna szklanego). Producent stworzył je z myślą 
o projektowaniu i wykonywaniu z nich blatów kuchennych 
i łazienkowych, a także wysp kuchennych. Stąd też są one 
dostępne w niespotykanym dotąd rozmiarze 324x162 cm. 

Są niezwykle odporne, zarówno na uszkodzenia mecha-
niczne, uderzenia ciężkimi przedmiotami czy zarysowania 
nożem, jak też na najgroźniejsze zabrudzenia (w tym wino 
czy sok z cytryny). Doskonale nadają się do kontaktu z żyw-
nością, ponieważ nie uwalniają pod wpływem wody żadnych 
substancji. Co więcej, przeciwdziałają rozwojowi pleśni, 
bakterii i grzybów na powierzchni blatu. Są też odporne na 
szok termiczny – bez obaw można bezpośrednio na nich 
stawiać rozgrzane naczynia kuchenne. Producent zadbał 
również o odporność płyt Laminam XL 12+ na promienie 
UV. Oznacza to, że nie zmieniają one koloru pod wpływem 
światła słonecznego i pozostają nienaruszone warunkami 
atmosferycznymi przez lata.

Wzór płyty 
Laminam L 12+
MOŻEMY WYBIERAĆ 
SPOŚRÓD pięciu 
kolekcji.

PIĘKNE W KAŻDYM CALU
Wzornictwo włoskich płyt Laminam XL 12+ wpisuje się w naj-
nowsze trendy w aranżacji wnętrz. Producent opracował aż 5 
zróżnicowanych kolekcji: CALCE, LEGNO VENEZIA, TINTA UNITA, 
CAVA, OSSIDO. W ramach tych kolekcji jest w sumie dostępnych 
14 modnych wzorów płyt. Kolekcja CALCE to odcienie inspirowane 
wyglądem mokrego tynku i betonem przemysłowym. Z tych płyt 
powstają powierzchnie o mocnym, nowoczesnym charakterze 
do nowoczesnych wnętrz. LEGNO VENEZIA to płyta o wzorze 
odzwierciedlającym drewno wyrzeźbione i zatarte przez morze. To 
element charakterystyczny dla występujących w weneckiej lagunie 
słupów do cumowania. TINTA UNITA  to z kolei powierzchnia 
w jasnym odcieniu, pięknie odbijająca światło. Jej idealny mo-
nokolor podkreśla pełny odcień i subtelną głębię. Kolekcja CAVA 
to przyciągające wzrok płyty, reprezentujące nową koncepcję 
w designie. Dają one zbliżenie na kamień naturalny i rzucają 
nowe światło na piękno kształtów i perfekcyjne rysunki użyle-
nia. Piąta kolekcja, czyli OSSIDO to nietuzinkowe powierzchnie, 
stwarzające zaskakujący efekt wizualny. Dzięki wielu inspiracjom 
zaczerpniętym z tradycji obróbki żelaza, na płytach z tej kolekcji 
powstały tekstury, które łączą technologię ze sztuką. 

Za wprowadzenie płyt Laminam XL 12+ na polski rynek odpowiada 
INTERSTONE® - wyłączny dystrybutor włoskiej marki Laminam 
w naszym kraju. Wszystkie wymienione wzory płyt są dostępne na 
stanie magazynowym INTERSTONE®. 

Calce Avorio, Laminam

Calce Nero, Laminam

Calce Grigio, Laminam Calce Bianco. Laminam
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U
rodzony w Egipcie, wychowany w Kanadzie, Karim 
Rashid od dziecka kochał rysować. Swoją pasję 
szybko przekształcił w zawód, który podparł wy-
kształceniem i praktyką. Po otrzymaniu licencjatu 
wzornictwa przemysłowego na uniwersytecie 
Carleton w Ottawie, swoje studia kontynuował 

we włoskim Neapolu, potem przez rok pracował w Mediolanie. 
Mieszka i tworzy w Nowym Jorku, który uważa za kreatywne 
centrum świata.

Karim Rashid na swoim koncie ma kilka tysięcy projektów. Jego 
klientami byli m.in. Giorgio Armani, Kenzo, Alessi czy Swarovsky. 
Jest wszechstronnym projektantem. W swoim portfolio ma pro-
jekty wnętrz domowych, hoteli i restauracji, całych budynków, 
ale także alkoholu, seks shopu, tapet czy włazu do studzienki, 
który znajdziemy na ulicach Nowego Jorku. Jego prace są czę-
ścią 20 stałych ekspozycji na całym świecie, m.in. w muzeum 
sztuki współczesnej w nowojorskim MoMA, czy SFMOMA w San 
Francisco oraz francuskim centrum Pompidou. 
W swojej pracy wyjątkowo umiejętnie łączy wymagania klienta, 
funkcjonalność i wyjątkowy design, co pozwala mu wygrywać 
najważniejsze nagrody branży. Projektuje wszędzie, nawet w sa-
molocie. Jego znakiem rozpoznawczym są łagodne krzywizny 
i intensywne kolory. Kocha kolor, ale nie czarny. Twierdzi, że 
w czasach kiedy piksele pozwalają na wykreowanie 2 milionów 
kolorów, powinniśmy tym bardziej je celebrować. Jak podkreśla 
w wywiadach, chce wprowadzać kreatywność w świat, który 
wciąż uważa za zbyt konserwatywny. Swoimi projektami chce 
poprawić ludziom humor. Mówi, że są zmysłowe, płynne, ludzkie 
i organiczne. Tworzy dla świata, nie dla siebie. 

Wyznacza nowe standardy, kreuje trendy. Zrewolucjonizował 
sposób w jaki patrzymy na tapety. Jego współpraca z włoskim 
producentem winylowych tapet Glamora zaowocowała projektami 
9 grafik ściennych, które swoim designem zachwyciły klientów 
i znawców branży. Kolekcja Multiverse jest pełna futurystycznych 
motywów, biomorficznych kształtów, słynnych krzywizn i optycz-
nych złudzeń. To idealne połączenie wizji, kreatywności i najwyższej 
jakości. Grafiki zaprojektowane przez Karima Rashida dla marki 
Glamora od niedawna można kupić w salonach sieci Dekorian.

Kolorowywizjoner
tekst: Marta Czabała,
zdjęcia: serwisy prasowe firm

Nazywany jest jednym 
z najbardziej kreatywnych 

projektantów swojego 
pokolenia. Magazyn Time 

określił go najsławniejszym 
projektantem obu Ameryk. 

Kocha różowe i białe 
ubrania. Jego wyobraźnia 

wydaje się nie mieć granic.

KARIM
RASHID 

Karim Rashid 

NA SWOIM KONCIE 
MA  kilka tysięcy 

projektów.

Grafika ścienna Mirage. GLAMORA. Dostępna w salonach Dekorian

Leżanka Surf. VONDIM

Sofa Orgy. OFFECCT

Fotel Koop. MARTELA

Karim Rashid i jego projekt 
dla marki Gorenje 

Grafika ścienna Dazzle. GLAMORA. Dostępna w salonach Dekorian
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Skandynawowie słyną z wysokiej jakości 
produktów i odpowiedzialności ekologicznej. 
W związku z tym nie powinien dziwić fakt, że farba 
Ceramic Paint powstała w szwedzkiej fabryce 
Scala. Jej znakiem rozpoznawczym są ceramiczne 
mikrokuleczki i tytuł tzw. ekologicznego łabędzia.
Ceramic Paint to ceramiczna farba lateksowa 
szwedzkiej marki Scala, gwarantująca eleganckie, 
półmatowe wykończenie. Przeznaczona jest do 
malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków. 
W jej recepturze zastosowano autorską technologię 
ceramicznych mikrokuleczek, która sprawia, 
że powłoka malarska jest wyjątkowo odporna 
na usuwanie zabrudzeń. Nawet trudne plamy 
można  zmyć z powierzchni ściany bez ryzyka 
jej odbarwienia lub wybłyszczenia. Ponadto, 
powierzchnie pomalowane farbą Ceramic Paint są 
"plamoodporne", w mniejszym stopniu absorbują 

zabrudzenia niż te wykończone tradycyjnymi 
farbami. Bardzo dobre parametry użytkowe 
farby w dziedzinie zmywalności potwierdziły 
profesjonalne badania. Farba Ceramic Paint 
zakwalifikowana została do najwyższej I klasy 
odporności na szorowanie wg DIN 13300. Farba 
uzyskała również 15 000 cykli szorowania wg ISO 
6508. Produkt charakteryzuje się również wysoką 
paroprzepuszczalnością, którą potocznie określamy 
mianem „oddychania” powłoki malarskiej. W wyniku 
malowania powstaje delikatna struktura, która 
zapobiega refleksom światła na powierzchni ścian, 
przy zachowaniu wysokich parametrów użytkowych. 
Farba jest bardzo łatwa w aplikacji. Wyróżnia się 
wysoką siłą krycia i dobrą przyczepnością do 
podłoża. Dostępna jest w bardzo szerokiej ofercie 
kolorystycznej w ramach systemu barwienia NCS 
i ColorexMix. SCALA, www.farbyscala.pl

DO OGRODU 
I NA TARAS
Nowe płyty marki Interspiek są doskonałe 
do ogrodu i na taras. Można je także stosować  
na podłogi techniczne czy posadzki podniesione. 
Płyty uzyskane są z mieszanki wysokiej klasy 
glinki, kwarcu i tlenków metali. Są idealnie płaskie 
i mogą być docinane z dużą precyzją. Płyty 
Interspiek są bardzo wytrzymałe, antypoślizgowe, 
łatwe do układania i utrzymania w czystości. 
Nadają się do zastosowania na różnych 
podłożach, również do wnętrz (prywatnych, 
jak i użyteczności publicznej) z możliwością  
szybkiego demontażu. Dostępne są w kilkunastu 
modnych kolorach. Cena ok. 250-300 PLN/mkw 
w zależności od koloru. INTERSPIEK

TAJSKIE WZORY
„Pagoda and Palms” to kolekcja tapet legendarnej marki Jim Thompson, 
słynącej z fascynacji kulturą i sztuką orientu. Jej motywem przewodnim 
są tajskie ornamenty i scenki rodzajowe, które zostały ręcznie wykonane, 
a następnie odwzorowane na tapecie. W zeszłym roku manufaktura Jim 
Thompson świętowała 65-lecie powstania. Swoją nazwę zawdzięcza 
osobie założyciela, amerykańskiego architekta, który po II Wojnie 
Światowej zamieszkał w Bangkoku i zafascynował  się Tajlandią, tamtejszą 
kulturą i sztuką. Inspiracją dla kolekcji „Pagoda and Palms” były tajskie 
jedwabie Jima Thompsona z legendarnej linii No. 9. Projektant Richard 
Smith dokonał reinterpretacji swoich ulubionych wzorów tkaninowych, 
a następnie zostały one zrealizowane w postaci tapet dekoracyjnych. 
„Pagoda and Palms” liczy łącznie 11 wzorów występujących w różnych 
wersjach kolorystycznych. Tytułowa tapeta z kolekcji stanowi ilustrację 
tajskich zabudowań i flory. Całość budzi skojarzenia z malowidłami 
wykonanymi tuszem na ceramicznych kaflach. W kolekcji „Pagoda 
and Palms” znajdziemy wyłącznie tapety flizelinowe. Są one wygodne 
w aplikacji i użytkowaniu. Powierzchnia jest zmywalna, dzięki czemu 
można usunąć delikatne zabrudzenia bez ryzyka uszkodzenia tapety. 
W zależności od wzoru, tapety dostępne są w brytach o szerokości od 52 
cm do 137 cm. JIM THOMPSON, www.tapetydekorian.pl 

MINIMALISTYCZNA TAFLA
Posadzka wykonana z żywicy akrylowej to pomysł włoskiej marki Metropolis na podłogę 
w pofabrycznym lofcie czy modernistycznym apartamencie. Idealnie gładka powierzchnia 
wykończona Metrostone jest nie tylko efektowna, ale i bardzo praktyczna w codziennym 
użytkowaniu. Posadzki żywiczne jeszcze niedawno kojarzone były głównie z podłogami 
w pomieszczeniach fabrycznych i przemysłowych. Wraz z rozwojem technologii ich wytwarzania 
producenci i konsumenci zaczęli doceniać walory dekoracyjne tego typu wykończenia. Dużym 
uznaniem wśród specjalistów cieszą się produkty włoskiej marki Metropolis, która należy do 
grupy Ivas, producenta materiałów do dekoracji ścian i podłóg. Jednym z najpopularniejszych 
produktów w portfolio włoskiej firmy jest Metrostone - dwukomponentowa żywica 
cementowo-poliuretanowa, która zawiera cząsteczki kwarcu. Co ciekawe, masą Metrostone 
można dekorować nie tylko podłogę, ale również powierzchnie ścian. Metrostone tworzy na 
podłożu cienką warstwę o grubości 2 milimetrów i matowym wykończeniu. Kompleksowe 
wykonanie posadzki żywicznej wraz jej utwardzeniem potrwa od 4 do 5 dni. Żywice z kolekcji 
Metrostone dostępne są w palecie 18 kolorów podstawowych, w tym bieli, szarości i ciepłych 
odcieni ziemi. Dodatkowo żywica pozwala na tworzenie na podłodze fantazyjnych wzorów 
o różnym stopniu intensywności i skomplikowania. 
METROPOLIS, www.metropolis-ivas.com/pl 

PODKŁAD 
DOSKONAŁY
Scala Ultra Primer to lateksowa farba gruntująco-podkładowa 
o matowym stopniu połysku. Przeznaczona jest do 
przygotowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń przed 
malowaniem. Wzmacnia powierzchniowo podłoże i poprawia 
przyczepność warstwy farby nawierzchniowej oraz zmniejsza 
jej zużycie. Stosowanie farby gruntująco-podkładowej ułatwia 
nanoszenie kolejnych warstw farby nawierzchniowej poprzez 
wyrównanie chłonności podłoża i ujednorodnienie rodzajowe. 
Szczególnie zalecane jest stosowanie farby na podłożach 
niespójnych o różnej chłonności i kolorystyce. Scala Ultra 
Primer jest ekologiczna i przyjazna środowisku. Nie emituje 
do atmosfery lotnych związków organicznych (VOC) oraz 
rozpuszczalników. Więcej informacji na www.farbyscala.pl

BETONOWE FANABERIE
Wbrew powszechnej opinii, beton jest bardzo plastycznym materiałem dekoracyjnym. 
Dobrym przykładem jest kolekcja płyt betonowych Box 2 marki DekoConcrete 
o fantazyjnych kształtach i trójwymiarowej powierzchni. To ciekawy pomysł na 
nietuzinkowe wykończenie ścian lub podłogi we wnętrzu. Dekoracyjne płyty betonowe 
montowane są bezpośrednio na ścianie lub podłodze. Można je kupić w różnych 
formatach, stosunkowo szerokim wachlarzu odcieni. Mamy również wpływ na ich 
porowatość, ilość wżerów itp. Sceptycy betonowemu wykończeniu ścian zarzucają 
najczęściej brak polotu i wrodzonych walorów estetycznych. Na przekór tym 
opiniom projektanci marki DekoConcrete, postanowili pobawić się nie tylko 
samą kolorystyką i fakturą betonu, ale również kształtem płyt. Dodatkowo 
sprawili, że płyty nabrały trójwymiarowego charakteru i zaczęły układać 
się w ciekawe wzory przestrzenne. Tak powstała kolekcja Box 2, która 
zaskakuje, dekoruje i inicjuje zupełnie nowy sposób myślenia o roli betonu 
we wnętrzu. Kolekcja składa się z czterech wzorów płyt betonowych. 
„Puzzle” to płyty w kształcie tradycyjnych puzzli, które na większej 
powierzchni tworzą fantazyjną układankę. Co ciekawe poszczególne 
elementy mozaiki mogą być w różnorodnej kolorystyce. „Piramida” 
to trójwymiarowe płytki, które wiernie odwzorowują kształt 
egipskich budowli. Zastosowane na ścianie tworzą niesamowitą 
mozaikę w wersji 3D. Z kolei „Soft” to kolekcja płyt 
o tradycyjnym kwadratowym kształcie, której projektanci 
postanowili nadać przestrzenny charakter. „Soft” 
fakturą przypomina podzieloną na cząstki tabliczkę 
czekolady. Kolekcję Box 2 marki DekoConcrete 
uzupełniają standardowe prostokątne płyty betonu 
architektonicznego. DEKOCONCRETE, 
www.dekoconcrete.pl

SCALA CERAMIC

PAINT 
MALOWANIE 
PO SKANDYNAWSKU

ARABESQUE 
 WYJĄTKOWY 

FORTEPIAN JUŻ W POLSCE!
Nagrodzony prestiżową nagrodą Red Dot Award 2014 fortepian, stworzony z okazji 160. rocznicy powstania legendarnej marki 

Steinway&Sons, można oglądać w warszawskim. Pianosalonie. Jest to jeden z 50 wyprodukowanych na cały świat egzemplarzy
niezwykłego designerskiego instrumentu.Arabesque jest wyjątkowym instrumentem zaprojektowanym przez znanego 

amerykańskiego projektanta Dakotę Jacksona. Limitowana seria 50. luksusowych fortepianów powstała z okazji 160. rocznicy 
powstania Steinway&Sons. Do Polski został sprowadzony jeden egzemplarz instrumentu. Jest to także pierwszy w historii fortepian 

limitowanej serii, który trafia na polski rynek. Arabesque wyróżnia się niezwykłą wirującą formą i jak wszystkie instrumenty 
Steinway&Sons został wykonany ręcznie z naturalnych materiałów najlepszej jakości. Jego wyjątkowy wygląd został doceniony przez 
jury prestiżowej nagrody Red Dot Award 2014. Jest to pierwszy fortepian w historii nagrodzony za design. Wyłącznym dystrybutorem

instrumentów Steinway&Sons w Polsce jest firma Zibi S.A., www.riffpianosalon.pl



WHITE 
NOISE 

Wite Noise to najnowsza propozycja z kolekcji 
Diesel with Foscarini. Włoski zespół kreatywny 
stworzył koncepcję i opracował produkt nowej 

wiszącej lampy o nazwie White Noise. Biały 
symbolizuje światło, a czarny noc. Imponująca 

ledowa lampa wisząca, zainspirowana 
galaktycznymi przestworzami. Ostry graficzny 

charakter niespodziewanie daje nastrojowe 
i delikatne światło, które wydobywa się przez mały 
otwór umieszczony w dolnym dyfuzorze i oświetla 

przestrzeń pod sobą, a jednocześnie świeci 
odbitym blaskiem rozchodzącym się po wnętrzu 
klosza. Efektem tego jest błysk i blask, nadający 

nocy magiczny charakter.  
DIESEL with FOSCARINI. Lampa jest nowością, 
do sprzedaży wejdzie po wakacjach. Szczegóły na 

 www.lifeideas.pl, zakładka Inspiracje
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DYSKRETNA ELEGANCJA NOWYCH 

DRZWI PIU DESIGN
Drzwi z kolekcji Modern i Graf zaprojektowane przez projektanta Tomasza Augustyniaka dla 
marki PIU Design to synonim wyrafinowanego wzornictwa w szlachetnej odsłonie. Połączenie 
inspiracji okresu międzywojennego, naturalnej skóry i technicznego aluminium zaowocowało 
elegancką formą. Dwudziestolecie międzywojenne to okres niezwykły dla światowej sztuki, 
architektury i designu. To właśnie wtedy świat zachwycił się Art Deco czy Bauhasem. Inspiracji 
międzywojennych można szukać w najnowszym projekcie Tomasza Augustyniaka, który dla 
marki PIU Design przygotował autorską kolekcję drzwi. Wzory o nazwach MODERN i GRAF z serii 
Aluminium Line Skóra, stanowią współczesną interpretację głównych tez projektowych okresu 
międzywojennego. MODERN to wysublimowany geometryczny wzór występujący w jednolitej lub 
kontrastowej wersji kolorystycznej. GRAF to układ jednobarwnych prostokątów wyróżnionych 
za sprawą delikatnych przeszyć. Projektant zadbał o godny materiał wykończeniowy, 
który odpowiednio podkreśli elegancję drzwi PIU Design. Tomasz Augustyniak postawił na 
naturalną skórę z holenderskiej manufaktury Alphenberg, która wyróżnia się niepowtarzalnym 
charakterem. PIU DESIGN

OTWARCIE SALONU 
FLAGOWEGO  
ROLF BENZ / TEAM 7 
Pod koniec kwietnia otwarty został pierwszy flagowy 
salon w Polsce firm Rolf Benz i Team 7 pod nową nazwą 
Aksonometria. Salon znajduje się w wyjątkowym miejscu 
w Warszawie przy placu Trzech Krzyży w budynku: 
„Nowy Świat 2.0”, ul.Nowy Świat 4a. Charakterystyczny 
eliptyczny i przeszklony budynek zaprojektowany został 
przez pracownię architektoniczną AMC - Andrzeja 
M. Chołdzyńskiego na zlecenie Centrum Bankowo-
Finansowego „Nowy Świat” S.A. Salon obejmuje 
nowoczesną, niezwykłą przestrzeń o powierzchni 480 
mkw. Duży potencjał aranżacyjny dwóch kondygnacji 
pozwolił stworzyć zarówno rozległą ekspozycję 
wystawienniczą, jak i strefę biznesową. Projekt 
wnętrza zaprojektowany przez niemiecką pracownię 
LABSdesign z Hamburga łączy w sobie modernistyczną 
tradycję z najnowszymi trendami. W nowym salonie, 
poza ekspozycją mebli, będą organizowane spotkania 
architektów i branży wnętrzarskiej. Prezentowane tu będą 
najlepsze propozycje wybierane z międzynarodowych 
targów, takich jak Salon Satellite czy IMM Cologne. 
Aksonometria ma także stać się jednym z salonów 
kulturalnych stolicy, a realizację ciekawych przedsięwzięć 
artystycznych z pewnością ułatwi możliwość stałego 
korzystania z wysokiej klasy fortepianu Boston z rodziny 
instrumentów Steinway& Sons. Przedsmak tych wydarzeń 
miał miejsce podczas podczas uroczystego otwarcia 
salonu. 

ORIGAMI
Origami to nowy, zaprojektowany przez Alberto Meda, grzejnik z linii 
Elements. Jego kształt nawiązuje do parawanu. Możemy go przestawić 
z miejsca na miejsce, a nawet przedzielić nim pomieszczenie. Origami jest 
nie tylko funkcjonalny, ale i piękny. Ustawiony w łazience staje się jej główną 
ozdobą i śmiało konkuruje o atencje z wolnostojącą wanną. TUBES

DREWNO  
W NOWOCZESNEJ ODSŁONIE
Parkiet sprawdzi się tylko we wnętrzach 
klasycznych? Nic bardziej mylnego. Podłoga 
drewniana może mieć bardzo nowoczesny 
wygląd, a samo drewno jest plastycznym 
materiałem wykończeniowym o wielu twarzach. 
Najlepszym przykładem jest kolekcja MODERN, 
czyli najnowsza linia podłóg drewnianych 
renomowanego producenta Nobifloor. Składa 
się ona z desek w szerokim wachlarzu 20 
odcieni, w którym główną rolę odgrywają 
najmodniejsze od kilku sezonów szarości, 
biele oraz odcienie drewna w jego naturalnej 
odsłonie. Pod względem technologicznym, deskę 
MODERN wyróżnia innowacyjna, trójwarstwowa 
konstrukcja. Wierzchnią warstwę podłogi 
stanowi dąb europejski (4 mm), środkową 
niezwykle twarda i odporna na odkształcenia 
sklejka brzozowa (6,5 mm), natomiast spodnia, 
przeciwprężna warstwa wykonana została z dębu 

(4 mm). Głównym zadaniem wspomnianej 
3-ciej warstwy jest bilansowanie naprężeń,  
które występują na wierzchniej warstwie 
dębowego obłogu. Przyjęte przez Nobifloor 
rozwiązanie gwarantuje trwałość deski 
i możliwie wysoką odporność na różnice 
temperatur i wilgotności w pomieszczeniu. 
W szczególności  sprawia, że podłoga lepiej 
znosi obciążenia związane z ogrzewaniem 
podłogowym. Zróżnicowany wygląd desek 
z kolekcji MODERN zawdzięczamy m.in. takim 
zabiegom jak szczotkowanie czy heblowanie. 
Powierzchnia podłogi zabezpieczona jest 
olejem oksydacyjnym. Podłogi z linii MODERN 
dostępne są w 3 szerokościach deski – 14, 
18 i 24 cm oraz w grubości 14,5 mm. Pod 
względem długości Nobifloor oferuje miks 
desek od 85 do 240 cm. NOBIFLOOR,  
www.nobifloor.pl

MUST 
HAVE

PIĘKNA  
PROSTOTA FORMY

Na ostatnich targach w Mediolanie można było podziwiać 
reinterpretację projektu Mese autorstwa Lella & Massimo 

Vignelli. Ten prosty stół zbudowany na bazie dwóch 
podstawowych brył: koła i stożka zachwyca pięknym designem 

i harmonijnymi proporcjami. Dostępny jest w dwóch rozmiarach 
(średnica 120 cm lub 150 cm), wielu kolorach i wykończeniach, 

tj. kamień, drewno czy skóra.Dobre wzornictwo i jakość 
zaowocowały tu perfekcją. POLTRONA FRAU



PROJEKT  Conceptownia
tekst i zdjęcia: na podstawie materiałów prasowych marki Projekt Conceptownia

W głębi salonu 
BoConcept w Gdyni 
każdy architekt 
i projektant może poczuć 
się, jak we własnej 
pracowni.

OD POMYSŁU DO REALIZACJI
Pomysł na Projekt Conceptownia to dziecko Pawła 
Iwickiego (Unitherm) i Macieja Wojtysiaka (BoCon-
cept), którzy od lat, w imieniu swoich firm, dbają 
o właściwy poziom współpracy z trójmiejskimi archi-
tektami. Chcieli stworzyć miejsce, które dodatkowo 
ją usprawni i ułatwi, pozwalając profesjonalistom na 
pracę, ale także prowadzenie biznesowych spotkań. 
W lipcu 2015 zwrócili się ze swoją koncepcją do Ar-
kadiusza Nowickiego z Biura Projektowego Nowicki, 
a ich wspólne rozmowy i narady zaowocowały osta-
teczną wizją tego wyjątkowego miejsca. Początkowo 
Projekt Conceptownia miał być ośrodkiem szkoleń, 
wyposażonym w komplet materiałów naukowych 
i edukacyjnych, jednak pomysł szybko ewoluował. 
Ostatecznie powstała przestrzeń, w której architekci 
mogą czuć się, jak we własnej pracowni. Conceptownia 
jest miejscem, gdzie każdy projektant może pracować, 
zapoznać swoich klientów z najnowszymi rozwiązania-
mi i technologiami, a docelowo „zarazić pomysłem na 
zrobienie czegoś lepiej i inaczej”. Do swojego pomysłu 
twórcy Conceptowni przekonali jeszcze kolejne trzy 
firmy - doskonale znanych na trójmiejskim, ale także Projekt 

Conceptownia 
TO DZIEŁO pięciu 
trójmiejskich fi rm.

ogólnopolskim rynku - firm. Finalnie projekt współtworzy pięć firm: 
vBass (automatyka budynkowa i nagłośnienie), Unitherm (instalacje 
grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne), Studio 66 (okna, aranżacje 
okienne i nagłośnienie), Bo Concept (meble i dodatki) i Dekorian 
(materiały wykończeniowe do ścian i podłóg, w tym farby, tapety, 
podłogi drewniane, wykładziny). Eksperci tych marek są nie tylko 
współgospodarzami tej przestrzeni, ale organizują tu także szkolenia 
dla profesjonalistów.

INTELIGENTNA I INTERAKTYWNA
Conceptownia jest miejscem interaktywnym i inteligentnym. Za 
pomocą dotykowego panelu lub smartfona możemy tu kontrolować 
nagłośnienie czy oświetlenia, a nawet opuścić rzutnik umieszczony 
w mechanicznej windzie wewnątrz podwieszanego sufitu. Zainstalo-
wano tu również specjalny schemat przekroju budynku, zwany „dom-
kiem”. Wszystko po to, aby architekci mogli pokazać kompleksowe 
działanie technologii czy inteligentnej automatyki swoim klientom. 
To tutaj zobaczymy wszystkie instalacje, o których zapominamy czę-
sto na etapie projektu, a do których nie możemy już później wrócić. 
„Domek” obrazuje jak wygląda wentylacja mechaniczna, ogrzewanie 
podłogowe czy okno dachowe z roletą i specjalnymi czujnikami. 
Najbardziej spektakularnym elementem wystroju jest jednak bioko-
minek, zamontowany w kłodzie z trzystuletniego dębu. Jego płomień 
uruchamiamy i kontrolujemy za pomocą smartfona. Zaś wszystkim, 
którzy chcą się skupić na designerskich aspektach urządzania domu, 
Conceptownia oferuje niezliczoną ilość katalogów, próbek i zdjęć, 
z których łatwo wyczarować niepowtarzalny moodboard.

JAK TO DZIAŁA?
Każdy kto chce skorzystać z Conceptowni może – po wcześniejszej 
rezerwacji – zająć część lub całą, ponad stumetrową powierzchnię. 
Do dyspozycji projektanta organizującego spotkanie i jego gości są 
trzy miejsca do prowadzenia rozmów, a także trzy stanowiska pracy. 
Jeśli nie wszyscy goście mogą być na miejscu, to w Conceptowni 
można bez problemu zorganizować profesjonalną wideokonferencję. 
Architekci mają tu oczywiście dostęp do Internetu i prywatną prze-
strzeń dyskową. Projekt Conceptownia nie przewiduje dodatkowej 
obsługi. Dlaczego? Twórcy tego miejsca chcą, aby każdy architekt 
czy projektant został gospodarzem tego miejsca. 

 Tutaj można wybrać i sprawdzić w działaniu 
osprzęt elektryczny

Próbniki tapet 
i tkanin

Stanowiska do pracy

Salka konferencyjna. Na ścianie grafika marki Glamora

Inteligenty biokominek

„Domek”, czyli przekrój domu, 
pokazujący wszystkie instalacje
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tekst: Marta Czabała, rozmawiała: 
Anna Apps, zdjęcia serwis prasowy 

Barańska Design

Szkło to coś więcej niż tylko 
sposób na wpuszczenie do 

wnętrza więcej światła. 
Coraz częściej przejmuje 

funkcję ścian, mebli, jest 
też niebagatelną ozdobą 

każdego wnętrza. Wydaje 
się mieć nieskończone 

możliwości. 

Studio szkła Barańska Design w pełni docenia jego potencjał i moż-
liwości w każdej, nawet najmniejszej realizacji. Za jego powstaniem 
stoi Edyta Barańska. Absolwentka ASP (wydział szkła i ceramiki) 
we Wrocławiu, wszechstronna projektantka, może pochwalić się 
współpracą z najlepszymi hutami w Polsce i Norwegii. Nie ma dla niej 
rzeczy niemożliwych. W swojej codziennej pracy niezmiennie udaje się 
jej połączyć funkcjonalność i użytkowość tworzonych przedmiotów 
razem ze swoją artystyczną wizją. Jej prace są ozdobą wnętrz w Pol-
sce i na świecie. Zobaczymy je m.in. w Niemczech, Francji, Włoszech, 
USA, Meksyku czy Japonii, zarówno w prywatnych domach, ale też 
hotelach, restauracjach, barach oraz największych wystawach. Poka-
zywane na targach projekty sygnowane Barańska Design niezmiennie 
zachwycają nie tylko zwiedzających, ale też największych znawców 
branży. Projekty Edyta Barańska Design to idealny dowód na to, że 
szkło może mieć różne twarze i nieograniczone zastosowanie. Ze 
szkła artystycznego, laminowanego czy fusingowego (stapianego) 
powstają w pracowni elementy dopasowane do każdego rodzaju 
pomieszczenia, wielkich hal użytku publicznego, ale też prywatnych 
mieszkań o różnej powierzchni. Wszystkie są indywidualnie tworzone 
i niepowtarzalne. W ofercie Edyta Barańska Design znajdziemy 
każdy rodzaj szklanych produktów – ścian, drzwi (w 2011 studio 
wprowadziło nowe wzory drzwi szklanych), wielofunkcyjnych mebli. 
Wszystkie są nieustającą kombinacją funkcjonalności, bezpieczne-
go użytkowania i wyjątkowego designu. Znakiem rozpoznawczym 
studia są też wyjątkowe artystyczne lampy, które znalazły stałych 
nabywców i licznych wielbicieli zarówno w Polsce jak i innych krajach 
europejskich. Wprowadzają do pomieszczeń nie tylko wyjątkowy 
design i elegancję, nadają mu też charakter i niepowtarzalny klimat. 

ROZMOWA Z EDYTĄ BARAŃSKĄ
Dlaczego szkło? Co panią fascynuje w tym materiale?

Zaczęło się w liceum plastycznym od fascynacji malarstwem, 
ale pragmatyzm wymusił poszukiwanie czegoś, co może stać się 
źródłem utrzymania po studiach. Najbliższy malarstwu wydawał 
się witraż, dlatego powstał pomysł zdawania na jedyny w Polsce 
wydział Szkła i Ceramiki ASP we Wrocławiu. W tamtych latach, 
Polska była potęgą „szklarską” w Europie, wyroby polskich hut były 
dobrze znane na świecie, dlatego wydział był bardzo oblegany i było 
ponad 30 chętnych na jedno miejsce, ale się udało. Okazało się, 
już na studiach, że inne techniki projektowania i produkcji szkła 
są jeszcze bardziej ciekawe i m.in. dzięki pomocy sławy polskiego 
projektowania szkła hutniczego prof. Zbigniewa Horbowego udało 
się rozpocząć współpracę z hutami w Polsce i zagranicą. Na tyle 
udaną, że skończyło się to nagrodą DOBRY WZÓR oraz ELLE DECO  
za projekty szkła, które zostały zakupione przez Muzeum Narodowe 
w Warszawie do stałej kolekcji polskiego wzornictwa przemysło-
wego. Chyba jednak najbardziej spektakularne było wybranie przez 
muzeum projektu wazonu „Tulipan” do setki najlepszych projektów 
wzornictwa przemysłowego Rzeczypospolitej Polskiej i publikacja 
tej kolekcji w albumie  „Rzeczy pospolite”.  Wazon produkowany 
przez hutę DECO GLAS z Krosna sprzedawał się w dziesiątkach 
tysięcy sztuk. Możliwość projektowania szkła i wpływania na  jego 
kształt i kolor pochłonęła mnie na całe życie. Szkło poprzez swoją 
wizualną lekkość wydaje się prostym materiałem, ale to niezwykle 
wymagająca materia, bardzo kapryśna i nieprzewidywalna. Często 
mnie zaskakuje nawet po wielu latach doświadczeń.

Jak rozpoczęła się pani przygoda z designem?

Tak jak wyżej, od studiów i projektowania szkła dla hut. Pod koniec 
ostatniego roku jedna z firm niemieckich poszukiwała w Polsce 
dostawcy artystycznych pater i świeczników. Przypadek zrządził, że 
zafascynowani moimi projektami zaproponowali zakupienie przez 
nich pieca do topienia szkła i złożyli pierwsze zamówienie. Dzięki 
tej współpracy udało się po roku spłacić piec i uruchomić własną 
działalność w zakresie projektowania i produkcji obiektów ze szkła 
topionego. Równocześnie z projektowaniem i produkcją obiektów ze 
szkła topionego, projektowałam też tkaniny oraz meble dla polskich 
i niemieckich fabryk. Od 7 lat zajmuję się też designem oświetlenia.
 

Tajemnice szkła 
EDYTA

BARAŃSKA 
DESIGN

Szkło TO 
KAPRYŚNA 
MATERIA,  
jest bardzo 
wymagające.

 Fontanna ze szkła ręcznie 
formowanego – fragment. 

Instalacja Sea 
Flowers – detal

Drzwi szklane z 
nowoczesnym 

geometrycznym 
wytłoczeniem. 

Bar kuchenny 

Blat z efektem 3D

Lustro i lampy stojące

Żyrandol ze szkła 
topionego
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Z którym ze światowej sławy 
designerów chciałaby pani 
zrealizować wspólny projekt?

Na ostatnich targach 100% Design w Lon-
dynie spotkałam projektantkę z biura Zaha 
Hadid. Była zainteresowana naszymi 
grubymi blatami 3D. Niestety niedawna 
śmierć tej światowej klasy architektki, 
czyni moje marzenie o współpracy z nią 
nieziszczonym. Jeżeli chodzi o Polskę to 
muszę się pochwalić realizacją lamp w stylu 
art deco w projekcie warszawskiej firmy 
Exit Design, czyli Hanki Bajer i Pawła So-
koła. Ten projekt w zeszłym roku wygrał 
INTERNATIONAL DESIGN & ARCHITECTU-
RE AWARDS w Wielkiej Brytanii. Niestety 
niektórzy polscy projektanci ciągle wolą 
włoskie elementy wyposażenia wnętrz.

Niewiele polskich marek wystawia 
się na mediolańskich targach. W 
ubiegłym roku pani projekty zagościły 
na Euroluce. Jak do tego doszło?

Na targi do Mediolanu nie jest łatwo się 
dostać, nie mówiąc już o kosztach. Z moim 
dorobkiem nie chciałam wystąpić jako mło-
da projektantka, bo to wprawdzie znacznie 
łatwiejsza droga, ale trochę bym się z tym źle 
czuła. Dlatego, aby się dobrze przygotować 
wystawiłam się najpierw 3 razy w Londynie, 
Dubaju i Frankfurcie. Dopiero wtedy udało 
się znaleźć odpowiednie miejsce na me-
diolańskim Euroluce. Po 2 latach wystaw 
i misji zagranicznych mamy w tej chwili 
własne kontakty na całym świecie, poza 
Europą w ZEA, Arabii Saudyjskiej, USA, 
Peru, Australii.

Czy wśród ogromu zrealizowanych projektów, prac, wystaw 
ma pani swoje ulubione? 

Jest ich kilka. Dwa z nich dotyczą projektów oświetlenia. Pierwszy, to 
ogromna instalacja zrealizowana dla hotelu Hilton w Gdańsku, skła-
dająca się z ponad 20 tysięcy ręcznie robionych szklanych elementów 
zawieszonych na 9 km światłowodowych linek. Cała instalacja ma 
15 m długości i ciągnie się wzdłuż 5 pięter. W projekcie chodziło mi 
o to, aby instalacja żyła, zmieniała się w ciągu dnia. Dlatego w dzień 
jest oświetlona naturalnym światłem ze świetlika w dachu i działa 
tysiącami refleksów drobnych szklanych elementów, w nocy rozbłyskują 
punkciki światłowodów. Instalacja to zainspirowała mnie do stworze-
nia całej kolekcji żyrandoli „Sea Flowers” dostosowanych do każdego 
domu, od bardzo małych nad stół po duże do holu. Na razie najlepiej 
sprzedają się w Londynie. Drugi projekt to wisząca lampa modułowa 
„Wave”, którą można zestawiać ze sobą tworząc kompozycje nad 
stołem, czy oświetlając recepcję lub bar. Chciałam przenieść moje 
doświadczenia z projektowania tkanin i stworzyć ze szkła zwiewny, 
falujący na wietrze delikatny, biały szal. Już prototyp dostał nagrodę 
za design na All on design w Warszawie. Właśnie ta lampa będzie 
dostępna w sieci DEKORIAN. Jeżeli chodzi o wystawę to przychodzi 
mi do głowy wystawa „Glass Guerrilla” w USA i Meksyku pokazująca 
polskie szkło unikatowe, ale to dawne czasy. Ciekawa historia wiąże 
się z wspólną wystawą z guru projektowana szkła Szwedem Bertilem 
Vallienem, którego prace są wystawiane we wszystkich największych 
muzeach świata. Zasłynął m.in. z tworzenia szklanych głów w bardzo 
prestiżowej hucie Kosta Boda. Nie lubił wspólnych wystaw i dopiero 
moja kolekcja głów aniołów przekonała go do tej wystawy.
 
Czy szkło jest doceniane bardziej w Polsce czy zagranicą?

Są kraje, gdzie szkło jest bardziej doceniane niż w Polsce, na przykład 
w Skandynawii, czy we Włoszech. Przede wszystkim ludzie zagranicą 
doceniają, że moje lampy, czy lustra są ręcznie robione, są unikatowe 
i niepowtarzalne. W Mediolanie nie chcą wierzyć, że to szkło nie 
pochodzi z ich kultowego Murano. Dwie znane włoskie fabryki na-
kłaniają mnie do współpracy, ale boję się utracić unikatowy charakter 
moich produktów i pod czyjąś marką masowo produkować jedynie 
elementy lamp.

W Mediolanie 
MYLĄ MOJE 
PROJEKTY z tymi 
z Murano.

 Lampa Art Deco 

Stolik kawowy

 Lampa wisząca Lily

Żyrandol ze szkła 
topionego

Fontanna 
miejska ze szkła
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Kochają Panią pokolenia. Czy na legendzie kina 
spoczywa większa presja w codziennej pracy?

Chyba tak. W każdym razie ludzie się ode mnie 
spodziewają, mam wrażenie, więcej niż od innych. 
Jak dobrze zagram, to ludzie o tym nie mówią: ok, 
normalne. A z drugiej strony urosły nowe pokolenia, 
które nie wiedzą, w czym zagrałam, czy to było dobre, 
czy złe. Chyba, że mieli mnie w lekturze. Musieli 

obejrzeć „Człowieka z marmuru” albo „Przesłuchanie”. 
Słyszałam ostatnio, jak jakaś pani mówiła do młodej 
osoby wchodząc do naszego teatru: „Nie złość się, 
że cię przyprowadziłam, musisz ją przynajmniej raz 
zobaczyć na scenie, bo nie wiadomo, jak długo będzie 
grała.” Odpowiadając na pytanie - pracuję dużo, 
bardzo dużo. Ale od 10 lat już nie na swoją karierę, 
ale dla dobra fundacji, którą stworzyłam. 

JESTEM PRZEDE 
WSZYSTKIM aktorką. 
Lubię REŻYSEROWAĆ 
I przychodzi MI TO 
Z WIELKĄ łatwością.

Aktorka, reżyser, dyrektor teatru. W której roli czuje 
się Pani najlepiej?

Jednak jestem przede wszystkim aktorką. Lubię też re-
żyserować i przychodzi mi to z wielką łatwością. Swoją 
drogą, swoją reżyserią nie chcę przestawić świata w inne 
miejsce. Jest to po prostu dobre rzemiosło. Dyrektoro-
wanie od strony artystycznej to nie tak trudne, jak się 
okazało. Gorzej z tymi innymi stronami, organizacyjno 
– finansowo – administracyjnymi. 

Prowadzenie teatru to nie tylko sztuka, ale również 
wiele przyziemnych spraw organizacyjnych. Jak udaje 
się Pani to wszystko pogodzić?

Mam wokół siebie wielu ludzi, młodych ludzi, nieskażo-
nych socjalizmem, z jeszcze żywym entuzjazmem. Nie 
jestem sama. 

KRYSTYNA Janda
Rozmowa z Krystyną Jandą, 
żelazną damą polskiego teatru

rozmawiał: Marcin Poboży, zdjęcia: archiwum Teatru Polonia i Och-Teatru

fot. Adam Kłosiński
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Czyta Pani wiele sztuk teatralnych. Co sprawia, że decyduje się 
Pani na ten, a nie inny temat?

To przede wszystkim musi być dobrze napisane, z ciekawymi posta-
ciami. No i aktualne. Albo muszę mieć pomysł na to, żeby stało się 
aktualne na nowo. Mówi się o mnie, że mam nosa. Ale moje 40-letnie 
doświadczenie spotykania się z publicznością uczuliło mnie raczej 
na rozpoznawanie jej potrzeb. I tyle.

Ma Pani swoich ulubionych aktorów, czy jest też Pani otwarta na 
nowe twarze?

Absolutnie. W naszym teatrze jest najwięcej debiutów ze wszystkich 
teatrów warszawskich. Wiecznie ktoś młody zaczyna. A to aktor, a to 
scenograf, a to muzyk. Nie ryzykujemy tylko z młodzieżą, która ma 
zbyt abstrakcyjne pomysły. Dotyczy to reżyserów. Jeżeli nie umie mi 
odpowiedzieć w dwóch, trzech  zdaniach, po co, o czym i dlaczego 
chce to robić, albo mnie to nie zainteresuje, nie ryzykuję. Proszę 
pamiętać, że my nie dysponujemy państwowymi pieniędzmi. Każda 
nasza produkcja w lwiej części to inwestycja naszych ciężko zaro-
bionych pieniędzy.

Jaka publiczność przychodzi do Pani teatru? Czy sztuki wybiera 
i reżyseruje Pani przez pryzmat ich oczekiwań czy wyłącznie 
zgodnie z własną intuicją artystyczną?

Ja myślę, że wszyscy przychodzą do naszych teatrów. I starzy, i młodzi, 
i publiczność  o bardziej wysmakowanych gustach, i mniej. Dbam o to, 
żeby każdy miał dla siebie swój teatr, a ja sama nie znoszę teatru 
nudnego, niepotrzebnie niezrozumiałego czy źle granego. Kieruję się 
głównie moim gustem i pewnie można by mieć więcej publiczności 
i robić więcej spektakli kłaniających się najszerszym gustom, ale tego 
nie robimy. A w ogóle taka klasyfikacja mnie złości. Teatr jest albo dobry 
albo zły, niezależnie od tego, jakim gatunkiem teatralnym się zajmuje. 

Czym różni się dzisiejsza widownia od tej sprzed 10 czy 20 lat? 
Po co przychodzimy do teatru?

Ma coraz mniej apetytu na trudne rzeczy, jest nastawiona do teatru 
w sposób roszczeniowy. Żąda od teatru dobrej zabawy, wzruszenia 
albo czeka, aby ją zaskoczyć. Niewątpliwie mniejsza część publicz-
ności jest przygotowana do odbioru sztuki wysokiej niż 20 lat temu. 
A z drugiej strony, jak się prowadzi dwa teatry to można zaoferować 
wiele. I rzeczy trudnych i tych najprostszych. Dbam o to, żeby nigdy 
nie były one głupie czy źle zrobione. A na koniec - nie zapominajmy, 
że musimy się utrzymać. Pieniądze z konkursów to dotąd 10% całego 
naszego budżetu. A od przyszłego roku nic. Musimy wyprodukować 
i utrzymać się tylko z pieniędzy z kasy. Nowa polityka kulturalna 
okazała się być niełaskawa dla teatrów niepaństwowych. 

Jest Pani aktywna w mediach społecznościowych. Pani wpisy 
udostępniają tysiące osób. Czy taka aktywność to dzisiaj część 
zawodu aktora czy raczej prywatne zainteresowanie?

To obowiązek artysty, który chce się porozumieć z publicznością, 
obowiązek osoby, która prowadzi dwa duże teatry. Ten sposób  ko-
munikowania się w tej chwili jest szalenie efektywny i tani. Trzeba 
mieć tylko na to czas i do tego serce. Serce mam. Czas znajduję. 

„O moim życiu nie rozmawiam” powiedziała Pani kiedyś 
w wywiadzie. Dzisiaj wydaje się, że każdy aktor sprzedaje 
swoją prywatność w zamian za popularność. Czy można 
jednak w tej branży skutecznie oddzielić prywatność od życia 
w blasku fleszy i na przysłowiowych ściankach?

Można. To jest tylko sprawa decyzji. Ja porozumiewam się i rozmawiam 
o swoim życiu i swojej prywatności, wtedy, kiedy mam uczucie, że będzie 
to innym potrzebne, nie wdając się długo w wyjaśnianie, powiem, że 
film „Tatarak” i rola w filmie „Tatarak” daleko przekraczają ponad 
obowiązki zawodowe. A od premiery filmu do dzisiaj mam dowody, 
jak bardzo wielu ludziom była potrzebna ta opowieść o „prywatności”.

„Najgorsze jest nicnierobienie” powiedziała Pani kiedyś. 
Czy „kobieta elektrownia” jak podobno Panią nazywano nie 
potrzebuje nigdy odpoczynku? W jakich okolicznościach, 
a może wnętrzach Pani najlepiej odpoczywa?

Odpoczywam, odpoczywam. Praca jest dużo bardziej zabawna 
i ciekawsza niż zabawa.

Czy po tylu sukcesach ma Pani na liście zawodowych 
marzeń jeszcze jakieś niezrealizowane pozycje?

Moją stronę internetową trzeba unowocześnić. Mój syn, 
który ostatnio tam zajrzał powiedział : „Mamo, z twojego 
CV trzeba wybrać rzeczy najważniejsze, bo na wszystko to, 
co zrobiłaś nikt nie ma już cierpliwości. I to jest w ogóle 
przesada. A tyle nagród? To to jest już obciach.” Czy ja mam 
marzenia? Żeby świat był piękny, Polska szczęśliwa, ludzie 
spokojnie żyli dostatnio, nasza fundacja robiła premierę 
za premierą, a na widowni było pełno ludzi. Żeby państwo 
polskie uznało, że fundacje są ich sprzymierzeńcami i wy-
ręczycielami w wielu sprawach, a nie bandą, która chce 
w łatwy sposób coś zarobić. A ja chciałabym spać osiem 
godzin na dobę nie budząc się w trakcie. A role? Jak coś 
mi przyjdzie do głowy to zagram. 

A czy z perspektywy czasu czegoś Pani żałuje?

Że czas tak szybko upływa. 

Widownia MA 
CORAZ MNIEJ APETYTU 
na trudne RZECZY. 

Krystyna Janda w spektaklu Teatru 
Polonia „Shirley Valentine”,

 fot. Adam Kłosiński

Krystyna Jadna w spektaklu Teatru 
Polonia „Danuta W.”, fot. Karolina Wolf

Jrystyna Janda w spektaklu 
Och-Teatru „Maria Callas. Master 
Class”, fot. Joanna Maria Kuś
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WYSTAWA… 
BIELIZNY
Tej wiosny i jesieni w londyńskim Victoria 
and Albert Museum można zwiedzić 
wzbudzającą duże zainteresowanie wystawę 
„Undressed: A Brief History of Underwear”. 
To nie tylko historia bielizny i mody, ale też 
spojrzenie na obecne we współczesnym 
świecie problemy oraz zagadnienia związane 
z gender, seksem czy moralnością. Na 
wystawie, obok pięknych, starych gorsetów 
zobaczymy też stroje, które należą do 
współczesnych celebrytów. 
Victoria and Albert Museum, 
wystawa czynna do 12 marca 2017

RENESANS NA 
PÓŁNOCY WŁOCH 
Wystawa „Brescia. Renesans na północy Włoch” zorganizowana 
w Muzeum Narodowym w Warszawie, zgromadzi ponad 
60 obrazów mistrzów północnowłoskiego renesansu. 
Zaprezentowane zostaną dzieła z Pinakoteki Tosio Martinengo 
w Brescii, z Accademii Carrara w Bergamo i z włoskich 
kolekcji prywatnych, a także kilkanaście płócien mistrzów 
lombardzko-weneckiego cinquecenta ze zbiorów polskich. 
Dopełnienie i jednocześnie ważny punkt ekspozycji stanowić 
będzie obraz Rafaela (1483-1520), Błogosławiący Chrystus. 
Rafael, najmłodszy z trójki genialnych artystów włoskiego 
renesansu, obok Leonarda i Michała Anioła uznawany był za 
boskiego malarza. Już za życia został okrzyknięty geniuszem, 
po śmierci zaś opłakiwali go w swych wierszach wybitni poeci. 
Jego malarstwo stało się symbolem renesansowej harmonii 
i miarą doskonałości. Wystawa pozwoli na porównanie 
dzieła tego wielkiego mistrza z obrazami współczesnych mu 
artystów działających na północy Włoch. Oprawa plastyczna 
wystawy, powierzona znakomitemu scenografowi teatralnemu 
Borisowi Kudliczce, ma spełnić szczególną rolę. Pomoże ona 
dostrzec i zrozumieć, jakie były źródła i najważniejsze założenia 
renesansowego malarstwa północnych Włoch. 
Muzeum Narodowe w Warszawie, wystawa czynna 
od 2 czerwca do 28 sierpnia 2016 

MUST
 SEE

GEORGIA O’KEEFFE

TERESA KAZIMIERA 
MURAK�REMBIELIŃSKA
Kluczowa postać polskiej sceny artystycznej już 
od momentu debiutu w pierwszej połowie lat 
70. Teresa Murak  — performerka i rzeźbiarka 
podejmująca działania w przestrzeni publicznej, 
prekursorka i najważniejsza przedstawicielka 
sztuki ziemi w Polsce. Na wystawie w Zachęcie 
twórczość Teresy Murak prezentowana jest 
zarówno poprzez wybrane prace powstałe 
w ciągu ostatnich kilku dekad, jak i najnowsze 
realizacje (w różny sposób odwołujące się do 
tych historycznych). Szczególnie ważne miejsce 
zajmują dzieła, których tworzywo stanowi ziemia 
w rozmaitych postaciach, a także działania 
artystki z krajobrazem — zarówno w mikro, jak 
i w makroskali: od wydeptywania ścieżek w pejzażu 
po rzeźby dla ziemi, których parametry wyznacza 
ciało ludzkie. Materią sztuki Teresy Murak jest 
czas i entropia, które określiły sposób pracy nad 
wystawą oraz funkcjonowanie w jej przestrzeni 
poszczególnych dzieł. W proces tworzenia Murak 
wpisane jest nieustanne wędrowanie. Artystka 
daje się zatrzymać przez miejsca, w których potem 
realizuje swoje prace. Dostrzega i sięga po to, 
co przyziemne, niskie, pospolite - czynności lub 
przedmioty podnoszone do rangi sacrum.
Zachęta, wystawa czynna od 7 maj do 17 lipca 2016

INSPIRUJĄCE 
POMYSŁY NA OGRÓD
Książka „Living Roofs” pokazuje niebanalne pomysły na ogród na dachu. 
Znajdziemy tu piękne zdjęcia kwiatów i zieleni zestawione z industrialnym 
klimatem miasta. Zobaczymy krzewy pomidorów czy poziomek na dachach 
budynków stojących w centrach największych światowych aglomeracji. 
Autorem publikacji jest Ashley Penn, członek brytyjskiego Instytutu 
Krajobrazu. Wydawnictwo teNeues, kwiecień 2016

Latem tego roku, Tate Modern 
zaprezentuje największą do tej pory 
wystawę amerykańskiej artystki Georgii 
O’Keeffe, jaką zorganizowano w Wielkiej 
Brytanii. Główną atrakcją ekspozycji ma 
być warte 44 miliony dolarów dzieło 
„Jimson Weed/White flower No.1” z 1932 r. 
– najdroższa praca jaka dotychczas 
została namalowana przez kobietę. 
Georgia O’Keeffe to jedna z ikon sztuki 
modernistycznej, którą Ameryka wielbi 

i ceni. Najlepiej znane są jej obrazy 
przedstawiające ogromne kwiaty, czaszki 
zwierząt, muszle czy pustynne krajobrazy 
Nowego Meksyku. Na swoich płótnach 
O’Keeffe przekształcała realistyczny 
temat w abstrakcyjny obraz. Z okazji 
setnej rocznicy jej debiutu galeria Tate 
Modern zorganizowała wystawę prac tej 
niezwykłej Amerykanki.
Tate Modern, wystawa czynna 
od 6 lipca – 30 października 2016

POŻEGNANIE 
EMILII

W połowie maja Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej opuszcza swoją 

tymczasową przestrzeń wystawienniczą 
w dawnym pawilonie meblowym 

Emilia. Z tej okazji między 6 a 14 maja 
odbędzie się szereg atrakcji: koncerty, 

performance czy dwudniowa konferencja 
poświęconaarchitekturze powojennego 
modernizmu (12-13 maja). W połowie 
maja na rynku ukaże się także książka 

obrazująca historię budynku zatytułowana 
„Emilia: meble, muzeum, modernizm”.  

Jej wydawcą jest Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej i wydawnictwo Karakter.
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Kalina Jędrusik

O AUTORZE
Robert Zawisza - antropolog i historyk kultury, kolekcjo-
ner, pracuje w Polskiej Akademii Nauk. W przyszłym roku 
ukaże się jego monografia dwudziestowiecznych dziejów 
rodu Plater-Zyberków. W niedalekiej przyszłości zamierza 
wydać bibliofilską książkę o przyjaźni Stanisława Dygata, 
Kaliny Jędrusik i Bronisława Kapera. 

W ten sposób wydawca reklamował debiut książkowy Ireneusza 
Plater-Zyberka. Dla trzydziestoletniego autora było to wydarzenie 
niezwykłe. Urodził się bez rąk i w ówczesnej rzeczywistości pozo-
stałbym nikim. Dzięki wsparciu matki i najbliższej rodziny udało 
mu się ukończyć jako ekstern gimnazjum, a w dwudziestoleciu 
międzywojennym został ulubieńcem warszawskich salonów. Za 
sprawą swojej ułomności budził zrozumiałą ciekawość, ale też 
przyciągał innych pogodnym usposobieniem, hojnością i nieska-
zitelnymi manierami. 
Pisarz, reżyser, producent filmowy, bawidamek i trochę włóczę-
ga. Osoba o gołębim sercu, pełna radości i umiłowania życia. 
Najważniejszym źródłem do poznania jego losów pozostaje au-
tobiograficzna opowieść „Życie bez rąk” , opublikowana w 1931 
roku. Ireneusz Plater-Zyberk zasłynął jako reżyser filmowy, a jego 
filmy dokumentalne – z których zachował się do naszych czasów 
tylko „Salve Regina” – odznaczały się nowatorstwem i niezwykłą 
umiejętnością obserwacji otaczającego świata. Urodził się w 1896 
lub 1897 roku majątku Wabol w dawnych Inflantach Polskich, dziś 
na terytorium Łotwy, jako potomek jednego z najznamienitszych 
rodów Rzeczypospolitej. Dzieciństwo i młodość spędził w rodzin-
nych dobrach, dopiero po 1920 roku ostatecznie osiadł w Polsce.

tekst: Robert Zawisza, zdjęcia: archiwum prywatne autora
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„Głową, sercem i nogami! 
Od czasu, jak literatura świata 

istnieje, jest to pierwsza 
powieść napisana nogami…” 

ŁOTEWSKA MŁODOŚĆ
Zawsze pragnął nauczyć się jazdy na rowerze, co wydawało się
czymś niemożliwym i nieprawdopodobnym. Od ojca rodzeństwo 
otrzymało tak zwany tandem, na którym Ireneusz najczęściej z bra-
tem Henrykiem – który zginął w 1920 roku jako oficer kawalerii 
i pośmiertnie został odznaczony krzyżem srebrnym Virtuti Militari 
– wybierali się na krótsze lub dłuższe wycieczki. Podobno w później-
szym czasie nauczył się jeździć na zwykłym rowerze samodzielnie 
i kierował nim dzięki odpowiednim ruchom ciała. 
Ireneusz Plater-Zyberk nie liczył wyłącznie na litość i łaskawość in-
nych, lecz zawsze dążył do samodzielności. Ambicja i może swoiście 
rozumiana duma nie pozwalały mu poddawać się przeciwnościom 
losu. Na kartach „Życia bez rąk” odnajdujemy epizod, który zdarzył
pod koniec lata, krótko przed wybuchem I wojny światowej:
„Praca wrzała. I tylko jakiś wyrostek, odbierający z pod młocarni 
worki i składający je na furę, ociągał się z robotą i ruchami swemi 
szedł z żółwiem w zawody. Leń był zresztą znany. Zirytowany tą 
rozmyślną ślamazarnością, zakrzyknąłem ostro na niego. A działo 
się to  w czasach, gdy pierwszy wiew rewolucji przemykał już nad 
krajem. Skarcony chłopak uniósł hardo głowę i, patrząc mi prosto 
w oczy, wycedził dobitnie – A niech by tak pan sam spróbował, 
jakie to lekkie. Nastąpiła chwila ciszy. Ten i ów osłupiał, zadziwiony 
bezczelnością chłopca. Niejeden w duszy zatarł dłonie, w przeczu-
ciu mej spodziewanej kompromitacji. Lecz byłem wówczas młody 
i mocny. A że los nie poskąpił mi siły zębów i karku, więc uchwyci-
łem  zębami cetnarowy wór zboża i jednym rzutem wwaliłem go 
w furę. Nie pamiętam, by kiedykolwiek młocka szła tak raźno, jak 
dnia owego, aż do późnego wieczora”. 
Gdy Rosję ogarnęło wrzenie rewolucyjne przyszły ciężkie lata dla 
niego i dla całej rodziny. Niewiele brakowało, a Ireneusz Plater-Zy-
berk skończyłby jak setki ziemian i ludzi zamożnych, powieszony 
albo rozstrzelany. Prawdopodobnie jesienią 1917 r., krótko przed 
wybuchem rewolucji październikowej, został wiceprzewodniczącym 
komitetu rewolucyjnego bolszewików w Wabolu, co po dwóch mie-
siącach skończyło się ucieczką z majątku. Delegaci z Petersburga 
przekonali miejscowych włościan, że nie tylko dla arystokracji, ale 
również dla niepełnosprawnych nie ma miejsca w rzeczywistości 
sowieckiej. Wśród zgromadzonych na wiecu pojawiły się złowro-
gie okrzyki, aby hrabiego powiesić. Pewnie do tego by doszło, ale 

ŻYCIE BEZ RĄK, 
w zamieszaniu jeden ze służących wyprowadził Ireneusza na 
tył oficyny i umożliwił mu ucieczkę konno. 
Jakiś czas później mieszkańcy Wabola obrabowali i spalili drew-
niany dwór. Do dziś pozostały jednak zabudowania gospodarcze, 
a w dawnej wozowni i koniuszni mieści się szkoła. Ireneusz 
Plater udał się na emigrację do Danii, po czym wrócił w rodzinne 
strony w 1920 roku. Okazało się, że władze Łotwy – nowego 
państwa na mapie Europy – w ramach reformy agrarnej zna-
cjonalizowały wszystkie majątki ziemskie. Platerowie stracili 
łącznie kilkadziesiąt tysięcy hektarów ziemi i opuścili dawne 
Inflanty, gdzie mieszkali od XVI wieku.

HRABIOWSKA FANTAZJA
W pamięci potomnych Ireneusz Plater zapisał się jako osoba 
niezwykle sprawna,  radząca sobie w rozmaitych sytuacjach. 
Posiadł umiejętność swobodnego pisania przy pomocy stóp, co 
wykorzystano później jako chwyt reklamowy jego debiutanc-
kiej powieści. Opanował biegle kilka języków obcych, w tym 
rosyjski, niemiecki i francuski, słabiej, zapewne na poziomie 
komunikowania się w sytuacjach codziennych, angielski i duński. 

– Stryj Irenek był ogromnie utalentowany i na swój sposób sa-
modzielny – wspomina jego bratanica, Maria Woźniakowska. 
–  Za pomocą stóp umiał grać na fortepianie i jadł sztućcami, 
w razie potrzeby potrafił wycierać pot z twarzy chusteczką do 
nosa trzymaną palcami stopy. Był powszechnie lubiany, zwłasz-
cza przez dzieci, ale też przysparzał rodzinie wielu kłopotów. Był 
bardzo rozrzutny, zupełnie nie liczył się z pieniędzmi, więc mój 
ojciec, Ignacy, co jakiś czas musiał spłacać jego długi. 
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Ireneusz Plater potrafił w środku nocy przyjść do mieszkania swojego brata 
z orkiestrą cygańską albo stawiać kolejkę wódki wszystkim gościom w restau-
racji. Dawał hojne napiwki, udzielał pożyczek, które nigdy nie zostały zwrócone. 
Wiele wydawał na kobiety, co także dziś może doprowadzić mężczyznę do 
bankructwa. Z pierwszą żoną Janiną Kozieradzką rozstał się w latach dwu-
dziestych, zaledwie kilka lat po ślubie, i związał z około dziesięć lat młodszą 
artystką kabaretową Irmą Radko. Blondynką o niepospolitej urodzie, bohaterką 
jego dwóch filmów fabularnych. 
Był przystojny, pochodził ze znakomitej rodziny, a brak rąk zupełnie płci pięknej 
nie przeszkadzał. Podobno dał się uwieść nawet głośnej wówczas skandali-
stce i pisarce Magdalenie Samozwaniec, skądinąd córce malarza Wojciecha 
Kossaka. Brakowało mu silnej woli, aby przeciwstawić się natrętnym amorom 
licznych pań. 
W swoim dorobku miał trzy książki. Dwie z nich, „Kobiety i żony czyli tajemniczy 
Andrzej” (1926) oraz kryminał polityczny i szpiegowski „Tajemnica stanu” (1927), 
nie przetrwały próby czasu. Literacko zresztą stoją na przeciętnym poziomie, 
dalekie są jednak od grafomanii. Godna uwagi jest natomiast autobiografia 
„Życie bez rąk”, która pokazuje zmagania autora z niepełnosprawnością, 
jego niespożytą energię i radość, jaką czerpał z codziennego życia. Według 
opowiadania Ireneusza Platera powstała w 1935 roku udana komedia „ABC 
miłości” z Adolfem Dymszą w roli głównej. Dziesiąta muza była chyba jego 
przeznaczeniem.

Z OBU STRON KAMERY
Film „Martwy węzeł” zrealizowano w 1926 roku według jego scenariusza. 
Akcja zaczyna się w Nowym Jorku, gdzie dwie kobiety - matka i córka - są 
szantażowane przez tajemniczego Chińczyka i w efekcie uciekają przed 
nim aż na wschodnie kresy Rzeczypospolitej. Krytycy zarzucali filmowi, że 
jest składanką nieco przypadkowych scen, przez co fabuła stała się mało 
czytelna. Najważniejsze walory filmu to pokazy strzelaniny i brawurowy 
pościg na motocyklach. Był to pierwszy w polskim kinie film kaskaderski, 
a w rolę sekretarza i obrońcy uciekających kobiet wcielił się Plater. Wystąpił 
w filmie jako Neri Prattl – stylizowany anagram imienia i nazwiska - i był to 
jego debiut jako współproducent, scenarzysta i aktor. O jego kaskaderskich 
wyczynach pisał w swojej książce „Moje dwa i cztery kółka” Witold Rychter:
„Szczytem wyczynów bezrękiego aktora była jego ucieczka na koniu. Koń 
galopował po poboczu drogi tak szybko, że moja żona wioząca operatora 
[kamery – przyp. R.Z.] ledwo mogła nadążyć za jeźdźcem. Ścigający go na 
samochodzie Ford T strzelali doń bez opamiętania i w końcu rzekomo trafili. 
Bezręki jeździec spadł w galopie z siodła na twarde pobocze drogi, koziołkując 
poprzez płytki rów na łąkę. Wyglądał potem, jakby mu się nic nie stało, ale 
musiał jednak kilka dni w łóżku leczyć silne potłuczenia” .
Rok później Ireneusz Plater wyreżyserował według własnego scenariusza 
prostą komedię sensacyjną pod tytułem „Milionowy spadkobierca” (1928), 
a trzy lata później jej rozszerzoną wersję „Igraszki pieniądza” (1930). Na 
udźwiękowienie filmu nie udało się zdobyć środków. Oba filmy odniosły klapę 
i nie zyskały uznania publiczności. Jerzy Toeplitz, czołowy ówczesny krytyk 
filmowy, ocenił „Igraszki pieniądza” bardzo surowo, wytykając elementarne 
błędy warsztatu. Sugerował reżyserowi, aby w przyszłości zrezygnował z fa-
buły i poprzestał na montażu ciekawych, eksperymentalnych zdjęć, których 
w filmie nie brakowało. 
Tak się też w niedalekiej przyszłości stało. Ireneusz Plater-Zyberk został jednym 
z bardziej uznanych reżyserów i producentów filmów dokumentalnych. Liczba 
zrealizowanych przez niego filmów krótko- i średniometrażowych nie jest 
znana, gdyż prawie cały jego dorobek przepadł. Do naszych czasów zacho-
wał się jedynie film „Salve Regina” (1935), reportaż z wielkiej jubileuszowej 
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pielgrzymki do sanktuarium Matki Boskiej w Piekarach na Górnym Śląsku. 
Podczas realizacji wykorzystano kamery z kilku planów, dzięki czemu powstał 
obraz dynamiczny, pełen ruchu i niespodziewanych zmian. Na korzyść filmu 
przemawiają również doskonałe zdjęcia i dobra ścieżka dźwiękowa, łącząca 
przekaz z uroczystości i podkład studyjny. Dziś jest to oczywiste, ale wtedy 
dominował w produkcji dokumentalnej przekaz linearny i diachroniczny.
Wyjątkowe miejsce w twórczości Ireneusza Platera-Zyberka zajmuje „Zew 
trombity” (1934), film pokazujący życie górali huculskich we Wschodnich 
Karpatach. Dokument był oceniany bardzo wysoko, reprezentował polskie 
kino na pokazach za granicą. Ponieważ nie zachowała się żadna kopia, film 
znamy tylko z entuzjastycznych recenzji i nielicznych zdjęć reklamowych. Wy-
starczy wspomnieć, że „Zew trombity”, wyświetlany przed głównym obrazem 
fabularnym, wzbudzał niejednokrotnie większe zainteresowanie widzów niż 
właściwy film fabularny. 
 
Osnute tajemnicą są ostatnie lata jego życia. Prawdopodobnie pod koniec 
wojny wyjechał do krewnych lub przyjaciół w Austrii i tam zmarł w Feldkirch 
w 1946 r.  Według innych źródeł miał udać się do Szwajcarii, w każdym razie 
wiemy nic pewnego o jego powojennych losach. Pierwsza żona – wspomina 
Maria Woźniakowska –  pracowała po wojnie jako kustosz na Wawelu, na-
tomiast losy Irmy Radko i ich syna Jacka są nieznane.
Ireneusz Plater-Zyberk nie wstydził się swojej ułomności i w jakiejś mierze 
uczynił z niej znak rozpoznawczy czy wizytówkę. Na ilustracji w tygodniku 
„Światowid” widzimy go, jak pisze stopą, podobnie w wywiadzie opubli-
kowanym na łamach przedwojennego tygodnika „Kino” zamieszczone są 
próbki tekstu pisanego stopą i przy pomocy ust. Gdy wiele lat temu Marek 
Plater-Zyberk namawiał mnie do podjęcia badań nad życiem i twórczością 
swojego przodka podkreślał, że to nie tylko przykład niepełnosprawnego czło-
wieka sukcesu, lecz przede wszystkim świetny materiał na hollywoodzki film. 

/W artykule wykorzystałem m.in. I. Plater-Zyberk: Życie bez rąk, Warszawa 1931;/
/R. Zawisza: Das Leben ohne Arme. Irenäus Plater-Zyberk als Schriftsteller und/
/Filmemacher (1896–1946). W: Deutsch-baltischer Kulturtransfer, 
Daugavpils 2013; R. Zawisza: Biografia nieobecna. //Wokół życia 
i twórczości Ireneusza Plater-Zyberka, „Acta Baltico-Slavica”, vol. 38, 
2014; W. Rychter: Moje dwa i cztery kółka, Warszawa 1985./



tekst: Marta Czabała, zdjęcia: archiwum 
prywatne Tomasz Czajkowski

Ice hotel czyli po prostu lodowy hotel znajdziemy w maleńkiej miejscowości Jukkasjarvi należącej do szwedz-
kiej Laponii, 200 km za kołem polarnym. Jest budowany z 30 tys. ton mieszanki śniegu i lodu z pobliskiej 
rzeki Torne, jak twierdzą miejscowi najczystszej rzeki świata, nietkniętej ręką cywilizacji. Kolejny tysiąc ton 
wykorzystany jest do stworzenia mebli i innych elementów wystroju wnętrz. Już od 25 lat hotel wznoszony 
jest w połowie grudnia, tylko po to, aby na przełomie marca i kwietnia wrócić z powrotem w objęcia rzeki. 
Krótkie życie hotelu nie oznacza jednak, że jego twórcy idą na jakiekolwiek skróty podczas tworzenia hote-
lowych wnętrz. W środku znajdziemy luksusowe pokoje i apartamenty, profesjonalną recepcję, bar, kościół… 
i teatr na lodzie. Nic dziwnego, że aby złożyć w nim wizytę prowadzone są wielomiesięczne, a czasami nawet 
wieloletnie rezerwacje. 

Lodowy hotel 
z polską nutą

POLSKI AKCENT
Chociaż to właśnie w Skandynawii hotel może najdłużej funkcjono-
wać, za szczegółami jego wykończenia stoją artyści i projektanci 
z całego świata, także z Polski. W sezonie 2010/2011 po raz pierw-
szy dołączył do nich Polak, architekt Tomasz Czajkowski. Jak sam 
przyznaje, do projektu przyciągnął go reportaż z budowy Lodowego 
Hotelu i rozmowy z jego twórcami. - Kiedy zobaczyłem na Discovery 
reportaż z budowy, kiedy wysłuchałem rozmów z twórcami z całego 
świata, którzy wywodzą się z różnych dziedzin sztuki i własnoręcznie 
przekuwają swoje pomysły w materię, pomyślałem, że to jest właśnie 
to, co doskonale wpisuje się w moje umiejętności - mówi Czajkowski. 
Pomysł musiał jednak dojrzeć kilka lat. W 2010 roku architekt napisał 
maila do managera hotelu, w odpowiedzi otrzymując zaproszenie 
do wzięcia udziału w corocznym konkursie, który wyłania grupę 
„budowniczych” hotelu w danym roku. Pierwszy pokój, który stworzył 
nosił tytuł „Art Deco”, ostatni „Borderland”. Jak przyznaje, do tego 
projektu zainspirowała go żona, która podpowiedziała mu motywy 
z drewnianej architektury wiejskiej, np.  z ich własnego letniego domu 
położonego przy wschodniej granicy Polski. Przy każdej budowie 
Czajkowskiego wspiera przyjaciel, malarz Eryk Marks. 

WYJĄTKOWA PRACA
Praca przy hotelu lodowym różni się od innych projektów. Hotel 
co roku powstaje od nowa, co czyni go ewenementem w skali 
światowej. Prace rozpoczynają się w listopadzie i kończą w po-
łowie grudnia. Architekci uczestniczą w ostatnich dwóch ty-
godniach, wykańczając pokoje według własnych projektów. 
Wszyscy pracują z użyciem wielkich bloków (200x200x100 
cm) lodu, przejrzystych jak szkło. - Lód i śnieg są niezwy-
kłymi materiałami w obróbce. Pracując w nich trochę czuję 
się jak dziecko lepiące wielkiego bałwana - przyznaje Czaj-
kowski. Nie chce kończyć swojej przygody z lodowymi wnę-
trzami. Projekt na nadchodzący hotel już czeka na wysłanie. 
Tomasz Czajkowski projektuje meble i wnętrza prywatne. Więcej 
na www.tomaszczajkowski.pl

Trudno o wnętrza bardziej 
niepowtarzalne niż 

te stworzone całkowicie 
z lodu. W powstaniu tego 

hotelu biorą też udział Polacy. 

NA POBYT W hotelu 
CZEKAJĄ kolejki 
CHĘTNYCH.

DRUGICH TAKICH 
wnętrz NIE MA 
NIGDZIE 
NA świecie.

Projekt fotela, 
tomaszczajkowski.pl

Do powstania hotelu potrzeba 30 tys. 
ton śniegu i lodu 

Każdy szczegół w hotelu 
jest idealnie wykończony 

Inspiracją do pokoju były ludowe motywy 
ze wschodniej Polski

Na łóżkach leżą skóry reniferów

Hotel to prawdziwa 
sztuka we wnętrzachDEKORIAN HOME | LIFESTYLE
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Jest pan laureatem konkursu „Designer Roku” organizowanego 
przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Pana projekty 
wielokrotnie nagradzane były tytułem „Dobry Wzór”. Czy można 
powiedzieć, że jest pan projektantem spełnionym?
Nie myślę w ten sposób o swojej pracy. Nagrody czy wyróżnienia są 
oczywiście ważne. Świadczą o tym, że ktoś pozytywnie postrzega 
naszą pracę. Nagrody są również istotne dla producentów, dla 
których pracuję, ponieważ budują pozytywną atmosferę, motywu-
ją do dalszych działań i potwierdzają sens współpracy. Nagrody 
cieszą, ale w swojej pracy skupiam się na bieżących  projektach 
i najbliższych planach. 

Jestem ciekawy, kiedy postanowił Pan zostać projektantem? Czy 
to być nagły impuls czy raczej przemyślany pomysł na życie?
Pomysł pojawił się w ostatniej klasie liceum plastycznego. W ma-
larstwie, grafice i rzeźbie nie czułem się zbyt swobodnie. Pomy-
ślałem o Architekturze Wnętrz i Wzornictwie Przemysłowym, kie-
runku na poznańskiej ASP, o którym chyba najmniej wiedziałem. 
To była druga połowa lat osiemdziesiątych. Producenci zupełnie 
nie przejawiali zainteresowania współpracą z projektantami, ale 
intuicyjnie czułem, że to będzie dobry wybór. Miałem dziadka 
stolarza, który wykonywał meble na zamówienie i wujka artystę 
grafika. Byłem świadkiem ich kooperacji, gdy dziadek realizował 
meblarskie projekty wujka. Za ich sprawą pierwszy raz widziałem 
bardzo nowoczesne meble, zupełnie inne niż wszystkie dookoła.

Po studiach wielu zdolnych projektantów nie potrafi odnaleźć 
się w realiach rynkowych, sprostać oczekiwaniom producentów. 
Z perspektywy czasu, co sprawiło, że pana kariera tak dynamicznie 
się rozwinęła? 

OBECNIE JEST 
CZAS dynamicznego 
rozwoju POLSKIEGO 
WZORNICTWA.  

Przełomowym momentem była wystawa naszych dyplomów jaką wraz 
z grupą znajomych absolwentów wzornictwa z Poznania, Krakowa 
i Gdańska, zorganizowaliśmy w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. 
Wystawa była później prezentowana w kilku miastach m.in. w Krakowie, 
Gdańsku i Bydgoszczy. Podczas jednego z wernisaży spotkaliśmy Beatę 
Bochińską, założycielkę Autorskiego Banku Projektów Wzornik. I tak za 
sprawą „Wzornika” rozpoczęła się moja współpraca z przemysłem. ABP 
Wzornik był łącznikiem pomiędzy fabrykami, a projektantami. Te kilka 
lat współpracy było bardzo intensywne i zaowocowało współpracą 
z takimi fabrykami  jak Adriana, Balma, Profi’m, Mikomax czy Comforty.
Jak Pan ocenia kondycję polskiego wzornictwa? W 2015 roku polskie 
produkty otrzymały aż 12 nagród Red Dot, zwanych projektowymi 
Oskarami oraz  5 prestiżowych nagród iF Design Award. Czy faktycznie 
jest tak dobrze i jest to autentyczny obraz kondycji polskiego designu?
Uważam, że obecnie jest czas dynamicznego rozwoju polskiego wzornic-
twa. Wzornictwo, jako kluczowy element procesu powstawania produk-
tów, jest coraz bardziej doceniane zarówno przez producentów produktów 
i usług, jak i w ogóle opinię publiczną. Najlepszą promocją wzornictwa są 
po prostu dobre przykłady, jaki ma ono wpływ na zwiększenie konkuren-
cyjności firm. Ale też znakomite przykłady zmian w przestrzeni publicznej. 
Nagrody dla polskich producentów w międzynarodowych konkursach 
wzornictwa są potwierdzeniem tej sytuacji. Z kolei najsłabszy punkt 
to brak świadomości w edukacji szkolnej jak ważna jest architektura, 

kształtowanie otoczenia człowieka. Drugim obszarem który zupełnie 
nie nadąża za tymi zmianami jest administracja publiczna. Mam tu na 
myśli często nieświadomych urzędników w ministerstwach związanych 
z gospodarką, których decyzje mają bezpośredni wpływ na rozwój pol-
skich firm. Nie mam złudzeń, ten rozwój to proces, który trwa. Dalszy 
rozwój wymaga współpracy między różnymi podmiotami, cieszenia się ze 
wzajemnych sukcesów, a także traktowania niepowodzeń jako ważnego 
doświadczenia, które jest nieodzownym elementem każdego procesu.

Czy polskie marki stwarzają projektantom komfortowe warunki do pracy?
Myślę, że bywa różnie. Współpraca to współdziałanie. Ważne, aby obie 
strony były tego świadome. Inną sprawą jest to aby zrozumieć, że pro-
jektant nie jest czarodziejem i efekt rynkowy jest wypadkową wspólnych 
starań i możliwości. Jestem zdania, że wciąż mała jest świadomość 
specyfiki działania projektantów i firm projektowych. Rzadkością jest 
współpraca traktowana jako proces, który trwa w czasie i owocuje re-
alizacjami na poszczególnych etapach. Częściej współpraca ogranicza 
się do zakupu jednego projektu. Trudno wtedy o długofalowy efekt czy 
konsekwentne budowanie wizerunku firmy.  Duża część projektantów 
pracuje indywidualnie, łącząc się w zespoły jedynie na potrzeby reali-
zacji konkretnego projektu. Ma to uzasadnione ekonomicznie. Coraz 
większą rzadkością są studia projektowe zatrudniające pracowników 
i administrację.

TOMASZ 
Augustyniak

Rozmowa o designie 
z Tomaszem 

Augustyniakiem 
rozmawiał: Marcin Poboży,  zdjęcia: archiwym prywatne, seriwsy prasowe firm

Krzesło z kolekcji Kanu 
zaprojektowna przez 

Tomasza Augustyniaka dla 
Marbet Style

Krzesło z kolekcji Kanu 
zaprojektowna przez 
Tomasza Augustyniaka dla 
Marbet Style

Fotel Neon. Projekt 
Tomasza Augustyniaka dla 

Marbet Style
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Kto dyktuje dzisiaj trendy w branży wnętrzarskiej? Producenci 
czy projektanci?
Nie lubię umieszczania rozmowy o projektowaniu i architekturze 
wnętrz w kontekście trendów. Niebezpiecznie kojarzą mi się one 
z jakimś rodzajem kreowania rzeczywistości, za którym nie stoi troska 
o dobro człowieka i dobry rozwój społeczny, tylko traktowanie czło-
wieka wyłącznie w kategoriach konsumenta. Najciekawsze wnętrza 
to te, które odpowiadają na prawdziwe potrzeby ich mieszkańców, 
są dopasowane, a nie są galerią „dizajnerskich” przedmiotów. Swoją 
drogą, myślę, że obecnie jest taki TREND, który sprzyja bardziej 
indywidualnemu podejściu do projektowania wnętrz i dopasowania 
ich na „ludzką” miarę.

A czy jesteśmy w stanie wyznaczyć globalne kierunki, 
w których zmierza współczesne wzornictwo? 
Myślę, że współczesne wzornictwo rozwija się w dwóch zauważalnych 
kierunkach. Jeden to ten zdominowany, a zarazem inspirowany roz-
wojem technologii. Drugi z kolei jest wynikiem pierwszego i polega 
na  upraszczaniu i ograniczaniu. Im prościej tym lepiej. Pomiędzy 
tymi kierunkami jest cała skala szarości.

Szerokiej publice jest pan znany przede wszystkim 
z doskonałych projektów meblowych. Czy mógłby pan 
przybliżyć naszym czytelnikom, jak krok po kroku wygląda 
projektowanie mebla? Ile czasu trwa taki proces od momentu 
narodzenia się pomysłu do momentu wdrożenia do produkcji?
Projektowanie mebli rozpoczyna się od briefu projektowego, który 
określa oczekiwania klienta, możliwości technologiczne, przewidy-
wany budżet i czas realizacji. Później jest etap projektowania, od 

Sofa Fin, Projekt Tomasza Augustyniaka 
dla Marbet Style

Sofa Fin, Projekt Tomasza Augustyniaka 
dla Marbet Style

Pana najnowszym przedsięwzięciem 
zawodowym jest współpraca 
projektowa z producentem drzwi PIU 
Design. Od mebli do drzwi? Skąd taka 
droga?
Miałem już wcześniej doświadczenie zwią-
zane z projektowaniem drzwi dla dużego 
producenta. Projekty dla PIU Design to jed-
nak coś zupełnie innego. W tym przypadku 
bardzo istotną wartością tych drzwi jest  
ich aluminiowa, precyzyjna konstrukcja, 
pozwalająca realizować niestandardowe 
projekty na wymiar. Z założenia mogą one 
wpisywać się w pomieszczenie jako prawie 
niezauważalne, wykończone tak jak ściana 
np. betonem lub ceramiką bądź przeciwnie 
wyraźnie oddziaływać na wnętrze.

Czy projektowanie drzwi daje podobne 
możliwość ekspresji projektowej, co 
projektowanie mebli?
Najnowsze projekty dla PIU Design mają 
na celu stworzenie drzwi o bardzo okre-
ślonym wyglądzie, dedykowanych konkret-
nym rozwiązaniom w architekturze wnętrz. 
Dla przykładu wspomnę o drzwiach wy-
kończonych naturalną skórą. Powstały 
dwie kolekcje GRAF i MODERN. Jedna 
w końcowym efekcie bardzo minimali-
styczna, druga przeciwnie z wyraźnym 
wzorem graficznym. Był to bardzo wy-
magający projekt z uwagi na fakt, że za-
projektowana kompozycja  graficzna musi 
mieć zastosowanie do różnych formatów 
drzwi - dwóch szerokości i aż pięciu wy-
sokości od 240 cm do 280 cm.

A czy pana zdaniem wśród 
projektantów produktu potrzebna 
jest wąska specjalizacja tematyczna? 
Czy projektant mebli ma szansę 
zaprojektować udany wzór tapety 
ściennej i na odwrót?
Projektowanie dotyczy wszystkich obsza-
rów życia. W wielu z nich jest specjalizacja. 
Dla przykładu, projektowanie sprzętu me-
dycznego lub skomplikowanych urządzeń 
wymaga pewnego rodzaju specjalizacji, 
choć sam proces projektowy może być 
podobny. W zależności od stopnia skom-
plikowania produktu, projektowanie jest 
dziś działaniem zespołów skupiających 
specjalistów z wielu dziedzin i o różnych 
kompetencjach. W obszarze architektury 
wnętrz też pewien rodzaj specjalizacji ist-
nieje. Jednocześnie jest wiele przykładów 
architektów wnętrz projektujących lampy, 
meble, tapety, dywany czy ceramikę.

Jakie są najbliższe plany zawodowe 
Tomasza Augustyniaka?
Obecnie współpracuję przy dużym projek-
cie mebli - siedzisk w przestrzeni publicz-
nej. Jest to ciekawy, ale za razem trudny 
projekt. Trzeba pogodzić ze sobą trzy 
ważne elementy: ograniczenia projektowe 
zawarte w briefie w tym określony budżet, 
bardzo dobry efekt  wizualny i funkcjonal-
ny, a także ponadczasowość formy, tak 
ważną w przestrzeni publicznej.
W najbliższych miesiącach będę realizował 
kolejne projekty mebli zarówno domowych 
jak i o charakterze biurowo-domowym. Co-
raz częściej praca zawodowa wykonywana 
jest na odległość. Producenci zauważają 
nowe potrzeby związane z nowym stylem 
pracy, w odpowiedzi poszerzają ofertę 
produktową. Pojawiają się też ciekawe 
propozycje z innych branż. Czas pokaże 
czy uda się je urzeczywistnić.

Na koniec, nie możemy nie spytać 
o wnętrza. Jakie jest pana ulubiona 
stylistyka? W jakich przestrzeniach 
pan najlepiej odpoczywa? 
Lubię proste wnętrza, które niczego nie 
udają, w których nie zawsze wszystko 
do siebie pasuje i które pozwalają czuć 
się swobodnie. Dla mnie bardzo ważna 
jest akustyka i oświetlenie. I nie cho-
dzi o kształt lamp, ale o barwę światła. 
Akustyka i oświetlenie są bardzo często 
niedoceniane, a mają istotny wpływ na 
samopoczucie domowników.  

Estetyka 
JEST NIEJAKO 
WYPADKOWĄ 
funkcjonalności 
I technologii. 

ogółu do szczegółu. W moim przypadku, prezentując nawet wstępny 
projekt, muszę wiedzieć, że mieści się on w możliwościach realizacji, 
tzn. mieć przekonanie i wizję jak go urzeczywistnić. Kolejny etap to 
prototypowanie, które odbywa się najczęściej w fabryce. To jest czas 
wprowadzania ewentualnych korekt i realizacja prototypu gotowego 
produktu. 

A jak wyglądają kulisy pracy projektowej patrząc przez pryzmat 
funkcjonalności i estetyki? 
Estetyka jest niejako wypadkową funkcjonalności i technologii. Dobry 
projekt powinien zawierać w sobie zharmonizowane, wynikające 
z siebie na wzajem te trzy wartości. Proces projektowy jest związany 
z określonym budżetem, który ma wpływ na zakres użytych środków. 
Produkt końcowy również jest zdeterminowany ekonomicznie tzn. 
każde działanie już w procesie produkcji ma swoje odzwierciedlenie 
w ostatecznej cenie produktu. Tak więc projektowanie jest porząd-
kowaniem i dopasowywaniem do siebie wielu elementów, które na 
końcu są ubrane w określoną estetykę. Od samego początku kluczowe 
są pytania - dla kogo, dla jakiego odbiorcy powstaje ten produkt, 
komu i jak ma służyć.
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I technologii. 
Drzwi zaprojektowane przez Tomasza 
Augustyniaka dla marki PIU Design

Fotel Fin. 
Pojekt Tomasz Augustyniaka 

dla Marbet Style

Fotel Fado. Projekt 
Tomasza Augustyniaka 
dla marki Comforty

Sofa Melisa to projekt 
Tomasza Augustyniaka dla marki NAP
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Wystarczy wypowiedzieć trzy cyfry, by 
wszystko było jasne. Nie trzeba wymieniać 

nazwy marki, opowiadać historii, ani 
tłumaczyć „gdzie” i „dlaczego”. Choć 

od debiutu upłynęło pół wieku, Porsche 
911 jest dziś jednym z najsłynniejszych 

samochodów jakie kiedykolwiek 
wyprodukowano. I zapewne takim 

pozostanie, aż po kres historii motoryzacji.

911dowodów 
perfekcji

Bo 911 jest po prostu żywą legendą. Produkowany bez przerwy 
od 1964 roku, był wielokrotnie modernizowany. Nie zmie-
niła się jednak istota tego samochodu, jego podstawowe 
założenia konstrukcyjne: silnik umieszczony za tylną osią, 

idealnie obliczone proporcje i wyważenie, niezależny tylny układ 
zawieszenia, charakterystyczny kształt nadwozia. 
Z biegiem lat zmieniała się elektronika, wyposażenie wnętrza, detale 
karoserii, silniki stawały się coraz mocniejsze – ale koncept zarysowa-
ny przez samego Ferdinanda Porsche pozostawał bez zmian. Geniusz 
motoryzacyjnej inżynierii i nieprawdopodobnie udanego designu oparł 
się próbie czasu. Do tej idealnej podstawy z biegiem czasu dodawano 
jedynie wszystkie najlepsze wynalazki inżynierii samochodowej: karoserię 
z aluminium, coraz wydajniejsze hamulce, coraz lepsze, automatyczne 
skrzynie biegów i inne nowości. To nie zmieniało jednak istoty 911. 
Z każdym rokiem lepsza, pozostawała sobą. Jedyna w swoim rodzaju, 

niepowtarzalna, wiecznie młoda. Mody w motoryzacji zmieniają się, 
a 911 trwa. Do dziś na całym świecie sprzedano grubo ponad 800 
tysięcy sztuk tego samochodu. To wynik, o którym nie może marzyć 
nawet wiele modeli samochodów przeznaczonych na masowy rynek – 
a przecież mówimy o aucie, którego cena w najbardziej podstawowej 
wersji liczona jest w dziesiątkach tysięcy euro. Cen najbardziej topowych 
wersji nie warto nawet wymieniać – a i tak znajdują nabywców. 911 
w swojej najmocniejszej wersji była i jest bowiem odpowiednikiem 
wzorca metra z Sevres w kategorii „samochód sportowy”. Nie sposób 
zliczyć liczby rajdów i wyścigów wygranych przez kierowców jadą-
cych 911. Pierwszy model Porsche 911, wyprodukowany w zakładach 
w Stuttgarcie-Zuffenhausen, miał chłodzony powietrzem, 130-konny 
silnik. Jedna z dzisiejszych, topowych odmian dziewięćset jedenastki 
(911 Turbo S) daje do dyspozycji… 560 koni mechanicznych. Emocje 
pozostają jednak te same. 911 emocji, mówiąc dokładnie.

tekst: Anna Apps, zdjęcia: serwis prasowy Porsche

Ceramica Ape. 
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A
bsolwentka Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu i Akademii Sztuki w Szczecinie. 
Zawodowa projektantka od 2012 roku. Prace 
Oli Kościow nieustająco zdobywają uznanie 
klientów, jak i znawców branży. Projektant-
ka doskonale odnajduje się w pracy, która 

nieustająco wymaga połączenia jej własnej pasji z wyma-
ganiami i ograniczeniami klienta. - Według mnie dobry de-
sign powinien zrodzić się z niczym nieskrępowanej fantazji 
i zdyscyplinowanych zasad ergonomii, a wszystko to z myślą 
o wrażliwości i wymaganiach klienta. Uważam, że można to 
połączyć - mówi Ola Kościow. Przyznaje jednak, że to nie 
wszystko. Ważna jest też… zgoda z własnym sumieniem. 
Każdy projekt stara się wykończyć w nawet najmniejszych 
szczegółach, tak żeby – jako autorka pomysłu – nie musiała 
wstydzić się pod nim podpisać.  
Jej projekty to nie tylko wnętrza. Z pasją projektuje też meble. 
Do ich powstania stosuje te same zasady, którymi kieruje się 
przy wnętrzach, z jedną tylko różnicą. - Przy wnętrzu mamy 
konkretnego klienta i kontekst architektury, przy meblach ba-
danie rynku i grupę docelową - mówi desingerka. Do każdego 
projektu, niezależnie od jego kształtu, stara się podchodzić 
maksymalnie indywidualnie.  

W świecie 
tekst: Marta Czabała,
zdjęcia: archiwum prywatne Oli Kościow

W swojej pracy musi być 
jednocześnie psychologiem, 
rzemieślnikiem i wizjonerem. 
Do każdego klienta podchodzi 
indywidualnie. Zaglądamy 
do projektów Oli Kościow. 

OLI KOŚCIOW

Ola Kościow 
Z PASJĄ PROJEKTUJE wnętrza 
I WYJĄTKOWE meble.  

Ola Kościow 
na fotelu Cube

Fotel Cube dowodzi, 
że geometryczna 
forma bryły nie musi 
być twarda

xxxxxxx
xxxxxxxxxxx

NIEPOWTARZALNA CHMURA
Wśród najciekawszych projektów Oli Kościow jest siedzi-
sko Chmura. Inspiracją do jego powstania była książka 
„Jak być leniwym” Toma Hodgkinsona i jego nietypo-
we potraktowanie tematu bumelowania/odpoczynku/
lenistwa. Początkowo Chmura powstawała jako praca 
magisterska Oli Kościow o tym „jak ważne jest lenistwo 
i bujanie w obłokach”. Szybko przerodziła się w siedzisko, 
którego projekt jest w połowie formą użytkową, w poło-
wie sztuką konceptualną. Według założenia projektantki 
Chmura to odpowiedź na coraz szybszy tryb codziennego 
życia i coraz większe zmęczenie człowieka. Ma przypo-
minać, że warto jest odpoczywać. - W końcu w chwili 
największego relaksu Newton wpadł na teorię grawi-
tacji, a Budda doznał oświecenia - żartuje projektantka. 
Ola Kościow samodzielnie wykonuje Chmury, każdą 
z nich dostosowując kolorem, kształtem i wielkością 
do indywidualnych potrzeb klienta. Do najciekawszych 
zalicza powstanie mniejszej, turkusowej Chmury dla psa 
Toto czy zestaw trzech szarych siedzisk przystosowanych 
do warunków zewnętrznych. Cieszy się, kiedy kolejna 
Chmura „znajduje” nowy dom. Jak zapewnia, nigdy nie 
powstały, ani nie powstaną dwie takie same. 

BANANOWE PRZYTULENIE
Obok Chmury uwagę wśród projektów Oli Kościow przykuwa energiczny 
mebel Banana Hug, zachwycający wyjątkową formą i żywym kolorem. 
Początkowo miał być modyfikacją hamaka, ale projektantka szybko do-
strzegła w nim większe możliwości. - Zobaczyłam w nim potencjał mebla 
do wnętrz, który świetnie dynamizuje przestrzeń kolorem i niestandardową 
budową - wspomina Ola Kościow. Banana Hug jest uniwersalny. Świetnie 
odnajduje się w ogrodach, wnętrzach prywatnych i publicznych. Każdy z nich 
wykonywany jest na zamówienie, wykończony różnym rodzajem materiału. 

Fotel Cube dowodzi, 
że geometryczna 
forma bryły nie musi 

zalicza powstanie mniejszej, turkusowej Chmury dla psa 
Toto czy zestaw trzech szarych siedzisk przystosowanych 
do warunków zewnętrznych. Cieszy się, kiedy kolejna 
Chmura „znajduje” nowy dom. Jak zapewnia, nigdy nie 
powstały, ani nie powstaną dwie takie same. 

Każda Chmura powstaje osobno, 
pod indywidualne zamówienie

Inspiracją do Banana Hug było… 
leniuchowanie

Banana Hug, siedzisko małe, propozycja 
ze ściąganym pokrowcem, stelaż ze stali 

nierdzewnej

DEKORIAN HOME | LUDZIE
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tekst i zdjęcia:Tomek Michniewicz,
 www.tomekmichniewicz.pl

Jeśli wierzyć przestrogom MSZ-u, niemal połowa świata 
to tereny najgroźniejsze z groźnych, gdzie wojna, gwałt 
i bandyterka, gdzie strach wysiąść z samochodu, żeby nie 
dostać nożem i gdzie szaleją partyzanci lub najemne zbiry. 
Dlatego właśnie nie czytam przestróg MSZ-u.
W mediach też niewesoło  - na ekranie telewizora wojna 
cywilizacji, że strach się bać. Bo media lubią mocne obrazki. 
Gdyby miały relacjonować rzeczywistość uczciwie, musiałyby 
codziennie mówić, że nocą przez park przeszło osiem tysięcy 
osób i nikomu nic złego się nie stało, zasnęli spokojnie we 
własnych łóżkach. Ale powiedzą tylko o tym, którego ktoś po 
pijaku poturbuje i okradnie, raz na dziesięć lat.
Po iluś latach ciągłego jeżdżenia po świecie nauczyłem się, 
że jeśli z jakiegoś miejsca wszyscy uciekają sprintem, bo 
zobaczyli w telewizji „groźne” obrazki i atmosfera podobno 
„gęstnieje”, warto się temu miejscu przyjrzeć. Prawie na 
pewno się okaże, że to właśnie najlepszy moment, żeby tam 
jechać. Gdy dawno temu jechałem do Etiopii, wszyscy mnie 
przestrzegali, że tam przecież wojna przy granicy z Suda-
nem i przy granicy z Somalią. Popatrzyłem wtedy na mapę 
i zobaczyłem, że ta wojna to od mojej trasy jak z Warszawy 
do Wiednia. Jakoś przeżyłem, ale najwyraźniej było o włos…
W Tajlandii wszyscy Państwu powiedzą, że na południe jeź-
dzić zwyczajnie nie wolno, w prowincji Yala sami separatyści 
i terroryści. Nie wiem jakim cudem, ale jakoś czternaście razy 
udało mi się przemknąć…W Zimbabwe ponoć reżim, strach. 
Tymczasem to jeden z najprzyjaźniejszych afrykańskich krajów, 
jakie znam. W Nepalu władowałem się niechcący w środek 
zamachu stanu, i o ile faktycznie było przez chwilę nerwowo 
i niebezpiecznie, to była to jedna z najciekawszych podróży, 
jakie odbyłem. Moi znajomi wjechali krajoznawczo do Afgani-
stanu, mój mentor Artur Urbański z klubu podróżników Torre 
stale jeździ do zamkniętego ponoć Czadu, znam dwójkę, która 
spędziła w Bangkoku całą rewolucję Brunatnych Koszul, a ja 
w przyszłym roku, jeśli nic mi nie wypadnie, jadę do Somalii.

MOŻNA, ALE Z GŁOWĄ
Tak więc, bez paniki. Sprawa wygląda następująco: są miej-
sca, gdzie się po prostu nie jeździ. Konkretne prowincje, 
miasta, okolice. Zachodnia pustynia w Egipcie, amerykańskie 
pograniczne w Meksyku, slumsy w Johannesburgu, niektóre 
kawałki Kolumbii pod kontrolą FARC, teraz oczywiście Syria 
(i tak nie da się wjechać turystycznie, spokojnie, nikt tam 
Państwa w ogóle nie wpuści) i tym podobne. Jeśli ludzie 
znający się na temacie Państwa przestrzegają, słuchać, 
notować i nie ryzykować.
W większości przypadków ta gęstniejąca atmosfera dotyczy 
jednak niewielkich obszarów, a uciekają z kraju wszyscy, 
z całego jego terytorium, często większego niż pół Europy. 
I wtedy właśnie gwałtownie spadają ceny usług turystycz-
nych, wtedy można spokojnie pozwiedzać, wtedy nie ma 
tłoku w autobusach i są zawsze miejsca w hotelach. Dla mnie 
osobiście to jest argument z tych mocnych, przemawiający 
za głębszą analizą sytuacji.

JEŚLI Z JAKIEGOŚ 
MIEJSCA wszyscy 
uciekają, WARTO 
SIĘ TEMU MIEJSCU 
przyjrzeć. 

JEDŹ NA WOJNĘ… 
NA WAKACJE

Media krzyczą 
nagłówkami, świat 

się wali. Wszędzie 
wojna, wybuchy 

i złoczyńcy, co 
czyhają na człowieka. 

A ja Państwu sugeruję, 
nieco przewrotnie 

– jedźmy w podróż 
tam, gdzie ponoć 

straszno.
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Teraz się ponoć dymi w Egipcie, w Tunezji, tak? Dymi. Czyli nie 
wolno jechać? Moim zdaniem wręcz przeciwnie. Po incydentalnych 
zamachach w Tunezji wojsko i policja pilnuje wszystkiego tak, że 
się mysz nie przeciśnie. W efekcie - tam się nie dzieje nic złego, 
absolutnie nic. W Egipcie przy odrobinie zdrowego rozsądku nadal 
można ponurkować, połazić po pustyni, zrobić sobie zdjęcie z wiel-
błądem. Ceny spadły o połowę, a po targach będą jeszcze lepsze. 
Jeśli w Warszawie demonstruje górnicza „Solidarność” nikt przy 
zdrowych zmysłach nie pcha się pod Sejm. Ale czy w Krakowie 
jest przez to niebezpiecznie? No właśnie. Wystarczy nie pchać się 
w tłum rozwścieczonych demonstrantów w Kairze. Nie widzę też 
przeszkód, żeby zwiedzić pozostałą część Egiptu. Jeśli ma być pusto 
pod Piramidami albo będzie można pochodzić samotnie po Abu 
Simbel czy Dolinie Królów, to jest to okazja warta ryzyka. Każdy, 
kto był w egipskich zabytkach w sezonie wie, o czym mówię. To 
jest dopiero walka, przepychanie, męczarnia, niebezpiecznie. A te-
raz – spacerek, samotność, dobre zdjęcia… Warto się zastanowić.

JAK TO ZROBIĆ
Moja rada: zwracać uwagę na „ogólne” doniesienia, zwłaszcza złą 
prasę całego kraju. Rzeczone Zimbabwe ma bardzo złą opinię, która 
ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Podobnie Iran – jedno 
z najprzyjemniejszych do podróżowania państw Bliskiego Wschodu. 
Sudan – to samo, kraj przyjaznych, pomocnych ludzi. Proszę nie 
wierzyć telewizji, lepiej słuchać podróżników.
Jeśli sytuacja nie jest jednoznaczna, czyli chyba się dymi, warto sko-
rzystać z dobrodziejstw Facebooka i Couch Surfing i porozmawiać 
z ludźmi na miejscu. Oni od razu powiedzą jak wygląda sytuacja 
w ich okolicy. Istnieje spora szansa, że konflikt czy polityczne napię-
cie dotyczy tylko jednego regionu, który można spokojnie ominąć. 
Jeśli kilka osób mi powie, że nie ma się czym przejmować i życie 
płynie jak co dzień – ja kupuję bilet. Ale jeśli usłyszę przestrogi albo 
przynajmniej wahanie – zmieniam plany. Wtedy już nie ma żartów.
Tak więc jeśli dobrze rozplanują Państwo trasę, prawie na pewno 
nawet się nie zetkną z tymi wszystkimi scenami z telewizji, a na 
zdjęciach przywiozą standardowe palmy i uśmiechy na tle zabytków. 
Jeśli jednak problemy zaskoczą Państwa już tam na miejscu, proszę 
po prostu unikać zbiegowisk i publicznych zgromadzeń. Jeśli na 
ulicach się zrobi rozróba, wystarczy przejechać do innego miasta, 
proste. Jeśli nie ma jak wyjechać, wystarczy siedzieć w hotelu, gdzie 

najczęściej nie grozi nic oprócz nadpodaży nudy. Jeśli w miastach 
(ogólnie) atmosfera pęcznieje, na prowincji nikt nie ma głowy do 
polityki, gwarantuję. Posiedzieć w mieścinach na końcu świata też 
można, pozna się kraj z innej perspektywy.
A jeśli trafi się czarny scenariusz i właśnie zaczyna się stan wo-
jenny, proszę jechać do ambasady albo do najbliższego przejścia 
granicznego – u sąsiada najpewniej spokój.
Podróżnicy tacy jak ja często pomagają opracować trasę. Z rzadka 
właśnie po takich niebezpiecznych terenach, częściej jednak po 
pięknych, interesujących miejscach. Warto podróżować samemu, 
bez biura podróży – o połowę taniej, swobodniej, bliżej ludzi i kra-
ju. Proszę do mnie napisać, zmontujemy razem program idealny. 
Mailem: tomek@tomekmichniewicz.pl
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Jeśli ma być PUSTO 
POD PIRAMIDAMI albo 
będzie można pochodzić 
SAMOTNIE PO DOLINIE 
KRÓLÓW, to jest to 
okazja WARTA RYZYKA.
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tekst: Marta Czabała, zdjęcia: serwis prasowy Siena

Wystarczy odjechać 50 kilometrów od Florencji, żeby nie-
malże żywcem przenieść się do średniowiecza. Dzięki do-
skonale zachowanym zabytkom, to urokliwe miasteczko od 
lat znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 
To jedno z najpiękniejszych włoskich miast, otoczone plan-
tacjami oliwek i winnicami. Położona na 3 włoskich wzgó-
rzach i 120 km. kw. Siena założona została przez synów 
Remusa: Seniusza i Askiusza, wygnanych z Rzymu przez 
wuja Romulusa. W czasie swojej ucieczki zatrzymali się 
dopiero w górach, wznosząc na wzgórzach zamek, który dał 
początek miastu. Przybyła z nimi wilczyca kapitolińska, która 
wykarmiła braci, tak samo jak wcześniej ich ojca i wuja. To 
właśnie dlatego, spacerując po Sienie, na budynkach często 
zobaczymy motyw wilczycy karmiącej bliźnięta. Od swojego 
powstania miasto prężnie się rozwijało. W XII i w XIII wieku, 
dzięki położeniu blisko szlaków handlowych, Siena stała się 
jednym z bogatszych ośrodków europejskich. To właśnie 
tutaj osiedlały się najbogatsze rody trudniące się handlem: 
Buonsignori, Piccolomini, Sambelini. To w Sienie do dnia 
dzisiejszego istnieje najstarszy bank europejski Monte 
Paschi di Siena. Na drodze do dalszego rozwoju stanęła 
w XIV wieku epidemia dżumy, podczas której miasto utra-
ciło 2/3 mieszkańców i zostało wcielone do powstającego 
Wielkiego Księstwa Toskanii. W 1861 roku Siena weszła 
w skład Nowego Królestwa Włoch.  

Cyprysy i gale oliwne to krajobraz typowy dla Toskanii

DZIĘKI DOSKONALE ZACHOWANYM 
ZABYTKOM, Siena ZNAJDUJE 
SIĘ NA liście światowego 
dziedzictwa UNESCO.

Jeśli jedziemy do Włoch, 
koniecznie zatrzymajmy się 

w Sienie. To średniowieczne 
miasteczko zaczaruje nas 

swoim klimatem i historią. 

Fasada katedry w Sienie

Rynek w Sienie

Katedra w Sienie

Widok na skąpane 
w słońcu miasto. 

Magiczna 
SIENA

Siena - mury miasta

DEKORIAN HOME | PODRÓŻE
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MAŁA OBSZAREM, WIELKA DUCHEM
Zatrzymajmy się w Sienie, nawet jeśli mamy niewiele czasu na zwiedza-
nie. Ze względu na doskonale zachowaną zabytkową architekturę, do 
centrum miasta wpuszcza się niewiele prywatnych pojazdów, dlatego 
zwiedzanie lepiej odbywać na piechotę. Miasto żyje całą dobę – nie 
tylko za sprawą mieszkańców, ale również studentów, którzy uczą się 
na jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie. To właśnie tutaj 
możemy zobaczyć w pełni zachowaną, średniowieczną strukturę miasta. 
Chłońmy atmosferę, kulturę i historię, którą opowiadają nawet pozornie 
zwyczajne budynki. Zacznijmy od Piazza del Campo, średniowiecznego 
rynku w nietypowym kształcie muszli. To serce miasta, miejsce gdzie 
od 1300 roku gromadzą się mieszkańcy podczas najważniejszych świąt 
i wydarzeń politycznych. To właśnie tutaj, w sierpniu obejrzymy słynną 
na całym świecie gonitwę konną, tradycyjne zakończenie festynu Palio. 
Wejdźmy na Torre del Mangia, miejscową wieżę i dzwonnicę. Chociaż 
do samej góry musimy pokonać aż 88 metrów, ponad 400 schodków 
i odczekać w długiej kolejce, nagrodą jest niepowtarzalny, zapierający 
dech w piersiach widok na całe miasto. Odpocznijmy przy Fontanna 
Fonte Gaia, XV wiecznej fontannie zbudowanej jako zakończenie systemu 
doprowadzającego wodę do centrum miasta. Nie przegapmy bogato 
zdobionej katedry Duomo di Siena, niepowtarzalnego połączenia stylu 
romańskiego i włoskiego gotyku oraz baptysterium, jednego z naj-
ważniejszych miejsc religijnych miasta. Wreszcie, nie zapomnijmy też 
spróbować miejscowego jedzenia. Zatrzymajmy się na obiad, słynną 
włoską zupę ribolitta, tradycyjne w regionie mięso dzika czy słynną 
świnię cinta sinese, podaną na talerzu razem z najlepszym włoskim 
makaronem pappardelle. Spróbujmy miejscowych kiełbasek, podro-
bów i serów. Zakończmy posiłek kieliszkiem Chianti, Montepulciano 
czy Vernaccia di San Gimignano. Zjedzmy późną kolację w miejscowej 
restauracji, a potem przejdźmy się po wąskich miejscowych uliczkach, 
chłonąc klimat małego miasta, które historią i klimatem mogłoby 
zawstydzić niejedną metropolię. 

Zwiedzanie zacznijmy 
od PIAZZA DEL CAMPO, 
średniowiecznego 
rynku W NIETYPOWYM 
KSZTAŁCIE MUSZLI.
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Palio, czyli to z czego słynie Siena

Tutejszy rynek przyciaga miejscowych i tlumy turystów

Piazza del Campo

Tradycyjne stroje podczas Palio

GRAFIKI ŚCIENNE

 

www.glamora.pl
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tekst: Monika Mrozowska, 
zdjęcia: Monika Mrozowska

Propozycja wyjazdu do RPA pojawiła się 
niespodziewanie. Jak większość tego  

typu sytuacji w moim życiu…

Gdy zadzwonił telefon biegałam po sklepach w fer-
worze przedświątecznych przygotowań.
 – Dokąd? – zapytałam z niedowierzaniem. 
 – Do RPA, na plan nowego programu.
 – Na jak długo?
 –  Proszę zarezerwować miesiąc, ale może się okazać, 

że wróci pani po kilku dniach.
 – A kiedy planujecie te zdjęcia? 
 – Tuż po Sylwestrze…
 – To za dwa tygodnie!!!
 – Tak wyszło...
I tak wyszło, że po konsultacji rodzinnej i zaplano-
waniu z najdrobniejszymi szczegółami domowej 
logistyki podczas mojej nieobecności, na początku 
stycznia wylądowałam w Johannesburgu, w jed-
nym z najniebezpieczniejszych miast na świecie. To 
miejsce ogromnych kontrastów. Piękne ogrodzone 
wysokim murem i drutem pod napięciem dzielnice 
willowe graniczą z rozpadającymi się blokowiskami 
albo slumsami. Na ulicach trudno dostrzec białych 
przechodniów, których można spotkać jedynie w za-
mkniętych centrach handlowych, restauracjach, czy 
kompleksach wypoczynkowych. Życie miasta obser-
wować można w zasadzie tylko z okien samochodu, 
a bezpiecznie poruszać się tylko po wyznaczonych 
miejscach. Mimo to miasto przyciąga. Jego różno-
rodność daje się zauważyć na każdym  kroku. 

JOHANNESBURG 
TO MIASTO 
OGROMNYCH 
KONTRASTÓW.

W tym regionie 
wytwarza się zacne wina

 

RPA 
OD KUCHNI

Bazary z afrykańskim rękodziełem funkcjonu-
ją tuż obok sklepów topowych marek świato-
wych, a życzliwość wszystkich ludzi dookoła, 
aż budzi wątpliwość, czy aby na pewno jest tu 
tak niebezpiecznie. Widok zamkniętego banku 
z powybijanymi szybami, śladami kul i krwi 
sprowadza na ziemię i przywraca czujność. 
Nie ma co panikować, ale po zmroku pew-
ne dzielnice należy omijać szerokim łukiem.  
Sytuacja zmienia się nieco po opuszczeniu 
miasta. Dalej musimy uważać, bo możemy  
trafić na blokadę drogi wynikającą z konfliktu 
między dwoma plemionami, ale po wjechaniu, 
np. do Parku Krugera większe niebezpieczeń-
stwo będzie stanowić dzika zwierzyna niż 
ludzie, którzy zamieszkują to miejsce. Jadąc 
nad ocean do Durbanu na przykład musimy 
zapomnieć o kąpielach poza wyznaczonymi 
miejscami. Na  plaży panuje błogi spokój, ale 
wystarczy wejść do wody po kolana i może 
zaatakować nas rekin. 

Warto zauważyć, że poza kosztownym przelo-
tem do RPA, na miejscu można spędzić urlop 
w bardzo komfortowych warunkach i zoba-
czyć całą gamę atrakcji nie wydając przy tym 
fortuny. RPA poraża nie tylko niesamowitymi 
krajobrazami. Kuchnia  południowo-afrykań-
ska zadowoli każdego. Najbardziej wielbicieli 
mięsa, bo mogą tu spróbować wszystkiego. 
Mięso z antylopy, żyrafy, krokodyla czy strusia, 
jest podawane na rozmaite sposoby, choć 
najczęściej się je grilluje. Bardzo popularne 
jest mięso suszone, które można kupić w mar-
kecie zapakowane jak chipsy. Jednogarnko-
wa POTJEKOS to z kolei potrawa, w której 
oprócz układanego na dnie naczynia tłustego 
mięsa, znajduje się mnóstwo warzyw i przy-
praw. Z powodu łatwego  dostępu do oceanu 
w menu prawie każdej restauracji znajdują się 
także wszelkie owoce morza, ale ze względu  
na duży odsetek czarnoskórych obywateli, 
którzy żyją w skrajnym ubóstwie, siłą rzeczy 
łatwo tu znaleźć dużo przepisów wegeta-
riańskich. Zdecydowanie najpopularniejszym 
daniem jest Chakalaka, w której skład wcho-
dzi m.in.: fasola, pomidory, papryka, cebula 
i przyprawy. Zazwyczaj podaje się ją z PAP, 
czyli rozgotowaną kaszką kukurydzianą, która 
w przeciwieństwie do tej dobrze nam zna-
nej ma śnieżnobiały kolor. Bardzo smacznym 
i równie tanim daniem jest ziemniaczana zupa 
z curry, a na deser koniecznie trzeba spróbo-
wać morelowego MALVA PUDDING. Na za-
kończenie jeszcze kieliszek słodkiej AMARULI, 
czyli likieru z owoców drzewa maruli, przez 
tubylców nazywanych drzewem słoniowym 
i… pękamy z przejedzenia.

Na wschód od Johannesburga znajduje się 
afrykańska wioska, w której można zobaczyć 
jak żyli rodowici mieszkańcy Południowej 
Afryki, gdzie mieszkali, jak się ubierali, jak 
przygotowywali posiłki czy spędzali czas wolny

W RPA nie brakuje barów, w których możemy 
spróbować tradycyjnych potraw

Dla podróżujących, którzy nie chcą rozsmakować 
się w lokalnej kuchni pozostaje cała masa 
restauracji z typowo europejskim menu 

Kuchnia kuchnią, ale jednak to zapierające dech widoki są 
tym, co do Afryki przyciąga najbardziej

W wiosce można także udać się do  szamanki i… 
poprosić o „błogosławieństwo”, które wiąże się 
z okadzaniem dymem z lokalnych ziół

Monika Mrozowska – popularna aktorka 
telewizyjna, autorka książek kucharskich, 
propagatorka zdrowego i aktywnego stylu 
życia. Monika od lat zawodowo zajmuje się 
sztuką kulinarną. Jest ambasadorką polskiej 
edycji programu „MasterChef Junior” oraz 
ekspertką kulinarną magazynu „Mamo to 
ja”. Ponadto, od 2008 roku gotuje przed 
milionami telewidzów w programie „Dzień 
Dobry TVN”. Zaś najnowszym projektem 
telewizyjnym z jej udziałem jest „Agent - 
Gwiazdy“.

Dużo bezpieczniejsze 
i przyjemniejsze jest 
odkrywanie uroków czarnego 
lądu z dala od dużych 
aglomeracji

Miasta w RPA są jednymi z najniebezpieczniejszych na świecie 
Johannesburg zajmuje pierwsze miejsce w tym niechlubnym rankingu
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ZUPA 
ZIEMNIACZANA
SKŁADNIKI 
 2 średnie cebule  2 ziemniaki  250 g tofu 
 2 łyżki masla  łyżeczka curry  1 liść laurowy 
 1 łyżka sosu sojowego  1 łyżeczka octu 
 4 szklanki wody  sól do smaku  kolendra

W oryginalnym przepisie wykorzystujemy 250 g 
mięsa wołowego. Ja przygotowałam wersję od-
chudzoną, ale równie bogatą w smaku.
Cebulę kroimy w bardzo drobną kostkę, tofu w 
odrobinę większą. Wrzucamy do garnka i pod-
smażamy pod pokrywką na maśle ok. 10 minut 
na małym ogniu. Następnie dolewamy wodę i 
dorzucamy obrane, pokrojone w cienkie plastry 
ziemniaki. Dodajemy curry, liść laurowy, sos so-
jowy i gotujemy kolejne 10 minut. Pod koniec 
dolewamy ocet i solimy do smaku. Gotową zupę 
ozdabiamy listkami kolendry.

CHAKALAKA
SKŁADNIKI 
 4 marchewki  1 papryka zielona 
 1 papryka czerwona  2 cebule  1 ząbek 
czosnku  puszka pomidorów krojonych 
 puszka białej fasoli  3 łyżki oliwy z oliwek 
 1 łyżka curry  szczypta chilli  sólo i pieprz 
do smaku

Cebulę i czosnek kroimy w bardzo drobną 
kostkę i podsmażamy pod pokrywką na oliwie 
na małym ogniu od czasu do czasu miesza-
jąc przez ok. 10 minut. Dorzucamy pokrojone 
w małą kostkę papryki i starte na grubej tar-
ce marchewki. Mieszamy i dusimy kolejne 10 
minut pod pokrywką również na małym ogniu. 
Następnie dodajemy pomidory, curry, chilli 
oraz sól i pieprz do smaku. Po ok. 5 minutach 
podajemy z kaszą kukurydzianą, ryżem lub in-
nymi dodatkami.

MALVA PUDDING
SKŁADNIKI
 3/4 szklanki cukru trzcinowego   1 szklanka 
mąki orkiszowej  1 łyżeczka sody oczyszczonej 
 1/2 łyżeczki  soli  1 łyżka masła 
 1 łyżka octu  1/3 szklanki mleka  2 duże jaja 
 1 łyżeczka dżemu morelowego jako dodatek

W oryginalnym przepisie wykorzystuje się białą 
mąkę pszenną i biały cukier, ale moje modyfi ka-
cje bardzo korzystnie wpłynęły na efekt końcowy. 
Poza tym ciasto po upieczeniu polewa się piekiel-
nie słodkim sosem na bazie śmietanki. Ja jako do-
datek wolę niskosłodzony dżem morelowy.
Cukier bardzo dokładnie mieszamy z jajkami. 
Po kilku minutach dodajemy dżem  oraz mleko 
i również dokładnie mieszamy. Mąkę przesiewa-
my z sodą i solą. Masło rozpuszczamy, dodajemy 
do niego ocet i całość wlewamy do jajek z cukrem 
i mlekiem. Ciągle mieszając dosypujemy przesia-
ną mąkę z sodą i solą. Gotowe ciasto wlewamy 
do foremek ( mniej więcej do połowy ich wyso-
kości) i pieczemy od góry i dołu w temperaturze 
180 st. przez 25-30 minut. Jeszcze ciepłe podaje-
my z dżemem morelowym.
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tekst: Adrianna Palka, zdjęcia: Patryk Bułhak, Tomek Olszewski i Artur Bugno 

ADRIANNA PALKA – ABSOLWENTKA AKADEMII 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE.

Trenerka personalna, ekspertka fitness.sport.pl  

i Women's Health oraz autorka bloga Train My 

Way. Współpracuje z wieloma sportowcami 

między innymi z tegorocznym zwycięzcą Dakaru 

– Rafałem Sonikiem. Pasja do sportu, misja 

i wytrwałość w dążeniu do celu to jej trzy osobiste 

fundamenty. Uwielbia sport i nie wyobraża sobie 

pracy bez ludzi. Ludzie i pomaganie im dodaje 

jej energii i inspiracji do działania. Propaguje 

zdrowy styl życia, uczy pozytywnego nastawienia  

i motywuje do aktywności.

WIOSENNY CZAS
Kto powiedział, że tej  chwili nie może towarzyszyć 

umiarkowana w intensywności  aktywność fizycz-

na. Proponuję bieganie. Chciałabym  zachęcić Was 

do tej właśnie aktywności. Biegać można zacząć 

wszędzie, o każdej porze i do tego nie wymaga to 

specjalnych nakładów finansowych. Najważniejsze 

jest to, aby w ogóle zacząć. Kolejną bardzo ważną 

kwestią jest zachowanie zdrowego rozsądku – nie 

można porywać się z motyką na przysłowiowe słoń-

ce i forsować się zanadto. Jak to zrobić?

PRZEDSTAWIAM WAM MÓJ MINI 
PRZEWODNIK BIEGOWY:

1. PODEJMIJ DECYZJĘ
Zdecyduj, że zaczynasz biegać! Bieganie wbrew 

pozorom to sport bardzo łatwy w realizacji. Przy-

najmniej spróbuj, a dopiero później stwierdź, czy to 

jest dla Ciebie, czy nie.

2. ZNAJDŹ W SOBIE MOTYWACJE I CELE
Biegając zyskujesz motywację z automatu, 

zmieniasz styl życia i to powinien być twój cel. 

Dobra forma psychiczna i zrozumienie potrzeby 

aktywności fizycznej doskonale mobilizują do 

systematycznego treningu. 

3. NIEZBĘDNY SPRZĘT ORAZ DODATKI
Bieganie w porównaniu z innymi sportami  

jest stosunkowo tanie. Możesz zaplanować 

miesięczny budżet na sprzęt sportowy. 

 Po pierwsze należy kupić dobre buty.  

Ubrania i inne akcesoria możesz gromadzić 

w późniejszym czasie. Strój musi być  

wygodny i funkcjonalny. Z własnego  

doświadczenia – rada dla kobiet – obowiązkowo 

zakładamy sportowy biustonosz.  

Jeżeli zarazisz się bieganiem na całego  

warto zainwestować w pulsometr  

najlepiej z systemem GPS. Można również 

skorzystać z dostępnych na rynku aplikacji na 

urządzenia mobilne. 

4. DOSTOSUJ INTENSYWNOŚĆ I TEMPO DO 
AKTUALNYCH MOŻLIWOŚCI ORGANIZMU
W treningu ważne są opanowanie,  

konsekwencja oraz przede wszystkim spokój.

5. POCZĄTKI SĄ TRUDNE
Decyzja, motywacja i sprzęt są – więc ruszamy 

w drogę. Zaczynamy powoli od 30 minut marszu 

2 razy w  tygodniu. Stopniowo w następnych tygo-

dniach 30 minutowy marsz zamieniamy na 15-20 

minutowy trucht 3 razy w tygodniu.

6. JAK PORADZIĆ SOBIE Z BÓLEM MIĘŚNI
Nie zniechęcaj się tym, że przy pierwszych wy-

siłkach mięśnie są obolałe. Ból czy też jego brak 

więcej informacji na adriannapalka.pl i www.facebook.com/TrenerPersonalnyAdriannaPalka/
Życzę Wam energetycznych treningów!

BIEGAJ  

i poczuj się wolnym

Fot. Patryk Bułhak

Fot. Patryk Bułhak

Fot. Patryk Bułhak

nie jest wyznacznikiem postępów biegowych! 

Zaczynaj od krótkich odcinków, rób przerwy na 

marsz i stopniowo zwiększaj intensywność. Po 

treningu zadbaj o regenerację.

7. JAK POPRAWNIE ODDYCHAĆ
Oddychaj spokojnie starając się utrzymać 

odpowiedni rytm. Dzięki temu zapanujesz nad 

zmęczeniem i dotlenisz odpowiednio wszystkie 

pracujące podczas wysiłku mięśnie.

8. BIEGANIE O NISKIEJ INTENSYWNOŚCI 
JEST NAJSZYBSZĄ DROGĄ DO REDUKCJI 
TKANKI TŁUSZCZOWEJ
Bieganiem najszybciej redukujesz zbędną 

tkankę tłuszczową. Pamiętaj, że utrzymanie 

właściwego tętna podczas treningu pozwala na 

szybkie jej spalanie. Twoje odpowiednie tętno 

wyliczysz ze wzoru (220 – wiek)* 65%. Wysiłek 

długi, jednostajny i umiarkowany jest kluczem 

do sukcesu.

9.  CO Z TĘTNEM?
Tętno (puls), to liczba uderzeń serca w ciagu 

1 minuty. Stanowi podstawowy parametr do 

wyznaczania obciążeń treningowych. Każdy 

początkujący biegacz powinien rozpocząć od 

monitorowania pulsu.

10. ROZCIĄGANIE
Stretching to bardzo ważna część treningu. Nie 

zapominajcie o nim. Jeżeli będziecie systematycz-

nie się rozciągać, na pewno wasze ciało to odczuje 

i zareaguje w sposób bardzo pozytywny.

11. CZYM JEST BIEGANIE DLA MNIE?
Ten sport jest dla mnie motorem do działania, 

nauczył mnie systematyczności, dobrej organiza-

cji, innego postrzegania świata i wiary we własne 

możliwości. Dzięki treningowi biegowemu czuję, 

że żyję. Jest poniekąd sposobem do zachowania 

równowagi w codzienności, metodą na odstreso-

wanie i pretekstem do podróży. Jest przyjemnym 

sposobem spędzania wolnego czasu. Po pewnym 

czasie staje się uzależnieniem, z którego już nigdy  

nie będzie Ci się chciało zrezygnować.
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tekst: Magda Jończyk, zdjęcia: Magda Jończyk, 
Marek Gronowski, www.PapayaTravelClub.pl

PO CO BOGU DWA KSIĘŻYCE? 
Kiedy wjeżdżasz na teren dawnego królestwa Ladakhu, 
czujesz jakbyś był na innej planecie. Po horyzont rozcią-
gają się góry o różnych odcieniach szarości z brunatnymi 
i jasno żółtymi plamami, które w promieniach zachodzące-
go słońca migoczą jak magiczne lampiony. Pomiędzy nimi 
leżą płytkie doliny pozbawione jakiejkolwiek roślinności. 
Ani jednego drzewa. Żadnego krzaczka. Zero pól upraw-
nych. W kuchniach glinianych domów żarzy się jacze łajno.
Ladakh, znany również jako Mały Tybet ma kraterową 
i pustynną powierzchnię. Dlatego mieszkańcy sąsied-
niego, zielonego Kaszmiru od lat się głowią, po co Bogu 
dwa księżyce?
Krajobraz, chociaż bardzo surowy ujmuje panoramicznymi 
widokami. Dzikie góry i położone wysoko nieprzejezd-
ne zimą przełęcze, którymi nawet kiedy śnieg stopnie-
je trudno przedostać się do sąsiedniej doliny sprawiły, 
że porozrzucane w tej pustce osady przez setki lat nie 
wiedziały o swoim istnieniu. Duża wysokość, porywiste 
wiatry często niosące ogromną ilość kurzu, brak desz-
czu, suche powietrze, sprawiają, że życie jest tu bardzo 
trudne. Nikt kto zna inne miejsca na świecie, nie chciałby 
tu zamieszkać. 

ODCIĘTA OD ŚWIATA KRAINA 
MISTYCZNEJ KULTURY  
Położony na północno-zachodnim krańcu Indii, pomię-
dzy górami Wyżyny Tybetańskiej a Wielkimi Himalajami 
Ladakh w dużej mierze zamieszkują przybyli tu tysiąc 
lat temu Tybetańczycy, którzy zdominowali rdzenne ludy 
indo-irańskie. Kiedy tu wjeżdżasz, bynajmniej nie czujesz 
się jak w Indiach, ale jak w jednym z tybetańskich królestw. 
Ta odcięta od świata kraina skrywa ostatnie już miej-
sce na ziemi, gdzie zachował się autentyczny tybetański 
buddyzm. W takim wydaniu dziś trudno go znaleźć nawet 
w samym Tybecie. Białe budowle zawieszone niczym 
orle gniazda na strzelistych wierzchołkach albo przykle-
jone w niedostępnych miejscach do złocistych zboczy to 
monastery. Niektóre wielokondygnacyjne, z ogromnymi 
oknami obmalowanymi czarnym konturem, wyglądają jak 
kolosalne torty dumnie wznoszące się ponad dolinami. 
Przed każdym trzepocze wysoka na trzy piętra flaga mo-
dlitewna, która unosi w powietrze prośby o pokój. Jeden 
z najstarszych i najważniejszych monasterów znajduje się 
w Thiksey. Wyglądem przypomina pałac Potala w Lhassie, 
dawną siedzibę Dalajlamy. 
Jak przy każdym monasterze buddyjskim tak i tu pro-
mieniście rozchodzi się mozaika pól uprawnych i domów 
o płaskich dachach. To pozostałość feudalnego porządku 
i jednocześnie symbiozy sakralnego i świeckiego życia, kie-
dy wieśniacy potrzebując modlitw i wsparcia duchowego, 
składali mnichom datki, a w czasie żniw mnisi zakasywali 
rękawy i pomagali w polu. Również dziś dźwięk cepów 
i śpiew mantr miesza się z basowymi chórami mnichów, 
rykiem trąb i uderzeniami w bębny. 
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Festiwal Wegetariański na Phuket, Tajlandia

Kiedy wjeżdżasz 
na TEREN DAWNEGO 
królestwa Ladakhu, 
CZUJESZ JAKBYŚ BYŁ 

na innej planecie.

Jak orle gniazda na strzelistych skałach, 
buddyjskie monastery spoglądają 

w dół na lilipucie wioski, niezmienione od 
setek lat. O poranku u drzwi domostwa 

rozchodzi się zapach palonego jałowca, 
a z kuchni dobiega cichy szept mantry… 

 „Om mani padme hum...”

MISTYCZNY 

LADAKH, nieodkryte królestwo 
W HIMALAJACH

Stary mnich szepcze 
mantry - Lamayuru, Ladakh

Monaster w Thikse - Ladakh

Zbieg rzek Zanskaru i Indusa - Ladakh

Malownicza wieś Rumbak 
na trekkingu - Ladakh

Posag Buddy ponad 
monasterem 

w Hemis, Ladakh
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SZEPT MODLITW POMIĘDZY STRAGANAMI
Buddyjską atmosferę modlitwy i skupienia czuć również w sto-
licy Ladakhu skrytej pomiędzy wysokimi pasmami Himalajów 
w dolinie Indusa. W leżącym na wysokości 3500 m n.p.m Leh, 
rozległym miastem szarych budynków o płaskich dachach, nad 
którymi góruje dziewięciokondygnacyjny pałac królewski, więk-
szość ludzi nosi owinięte wokół nadgarstka koraliki mani, znane 
także pod nazwą malla, które są najprawdopodobniej wzorcem 
różańca. Starsi rozwijają paciorki nawet na gwarnym bazarze 
i rozglądając się za suszonymi owocami bezgłośnie się modlą. 
108 zrobionych z drewna, nasion lotosu lub półszlachetnych ka-
mieni koralików służy do powtarzania mantry. Jeśli przechodząc 
obok sprzedawcy moreli, który codziennie rano rozkłada stoisko 
w tym samym miejscu, usłyszysz ciche „Om Mani Padme Hum”, 
znaczy to, że właśnie powtarza najbardziej znaną buddyjską 
mantrę, „Bądź pozdrowiony klejnocie w kwiecie lotosu”, którą 
słychać od Indii po Japonię. Do Ladakhu co roku przyjeżdża 
Dalajlama, duchowy przywódca Tybetańczyków przebywający na 
uchodźctwie w Daramsali w Indiach. Przez lipiec naucza i spotyka 
się z wiernymi. Jest to duże wydarzenie i senne zazwyczaj Leh 
tętni życiem przeżywając oblężenie pielgrzymów tłoczących 
się w paradach, pochodach i podczas modlitw w monasterach. 
Rytm mieszkańców i nielicznych turystów, którzy przyjeżdżają 
jedynie w krótkim tu sezonie od czerwca do września, wyznacza 
kalendarz buddyjski. Najlepiej znają go restauratorzy. Pod karą 
odebrania licencji na biznes przestrzegają dni bez alkoholu i bez 
mięsa, które przypadają w różne fazy księżyca, co najmniej cztery 
razy w miesiącu. O kurczaku albo piwie dla uczczenia powrotu 
z górskiej wędrówki, można wtedy zapomnieć.

NAJPIĘKNIEJSZE INDYJSKIE HIMALAJE 
Aby przeżyć przygodę w tych niezwykłych wysokich górach, nie 
trzeba być alpinistą ani nawet zaprawionym wędrowcem. W La-
dakhu nie ma przepaści, a podejść jest niewiele, jest za to 
fantastyczny widok na niekończące się Himalaje. Wędrówki 
głębokimi kanionami rzek - również tych największych jak Indus 
– i zygzakowatymi ścieżkami na przełęcze, skąd rozciąga się 
widok na zwieńczone białymi czapami śniegu sześciotysięczniki 
oraz położone w Pakistanie pasmo Karakorum, zapewniają 
niezapomniane wspomnienia z trekkingu. Najpiękniejsza trasa 
wiedzie położoną nieopodal Leh niespotykanie zieloną doliną 
Markhi. Lodowcowe wody rzeki nawadniają glebę zapewnia-
jąc pożywienie ludziom, którzy dają schronienie wędrowcom. 
Warunki są proste, ale serdeczność i szczery uśmiech gospo-
darzy rekompensują niewygody takie jak toaleta na dachu, 
umieszczona ze względów ekologicznych nad oborą, czy brak 
bieżącej wody. O poranku u drzwi domostwa rozchodzi się 
zapach rytualnie palonego jałowca, aromatycznego krzewu, 
który rośnie na suchych terenach Tybetu, a z kuchni dobiega 
cichy szept znanej mantry. Idąc piaszczystą ścieżką czujesz 
się, jakbyś trafił do krainy, w której czas zatrzymał się setki lat 
temu. Ogorzali mężczyźni dźwięcznie nawołują zaprzęgnięte do 
pługów bawoły, inni galopują na kucach na bazar po zakupy, 
a ubrani w skóry pasterze pędzą stada na wypas w wyższe 
partie gór. Taka wędrówka daje ogromne poczucie wolności. 
Zmieniający się wraz z porą dnia górski krajobraz mieni się 
światłocieniami malując niewyobrażalnie piękne pejzaże. La-
dakh to nieodkryty i wciąż niezadeptany raj dla fotografów 
i poszukiwaczy autentycznej kultury tybetańskiego buddyzmu.

ABY PRZEŻYĆ PRZYGODĘ 

w tych niezwykłych 

WYSOKICH GÓRACH, 
nie trzeba BYĆ ALPINISTĄ.

Magda Jończyk
Mieszka w Gdańsku przez pół roku w roku. Przez drugie pół roku podróżuje. 
Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku. Pracowała w Filharmonii 
Bałtyckiej, w firmie informatycznej przy tworzeniu i wprowadzaniu na 
rynek najlepszego syntezatora mowy. 7 lat projektowała strony i aplikacje 
internetowe w jednym z największych banków w Polsce.Prowadzi trekkingi 
w Himalajach. Podróżuje. Fotografuje. 20.11.2014 r. stanęła na szczycie 
Island Peak (6168m). W listopadzie 2014 r. została nagrodzona za najlepszy 
fotoreportaż w konkursie fotograficznym HumanDOC
Świat Różnorodnych Szerokości za zdjęcia z Kaszgaru (Sinciang, Chiny).
Prowadzi wyprawy i trekkingi m.in. w Nepalu i Indiach.
www.PapayaTravelClub.pl || FB /PapayaTravelClub

Ladakijka w tradycyjnym stroju

Pasterz prowadzący owce na
 wypas - dolina Markhi, Ladakh

Białe stup y- monaster w Thikse, Ladakh

Z gospodynia goszczącą wędrowców - dolina Markhi, Ladakh

Żniwa, czas dawno stanął 
w miejscu - dolina Markhi, Ladakh
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WYKŁADZINY DYWANOWE www.epiccarpets.pl

100 lat w Kanadzie. 20 lat w Polsce!

O szczegóły promocji zapytaj obsługę salonu 
Z okazji urodzin rozdajemy 20 000 galonów farby! 
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 DEKORIAN Białystok, ul. Konopnickiej 7 lok.2  DEKORIAN Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 16  DEKORIAN 
Częstochowa, ul. Stary Rynek 14  DEKORIAN Gdańsk, ul. Grunwaldzka 490 lok. 2  DEKORIAN Kalisz,ul. Częstochowska 50 
 DEKORIAN Katowice, Al. Roździeńskiego 199  DEKORIAN Kielce, ul. Szydłówek Górny 3A  DEKORIAN Kraków, 
ul. Zakopiańska 56A  DEKORIAN Łódź, ul. Pabianicka 119/131  DEKORIAN Olsztyn, ul. Marka Kotańskiego 6 
 DEKORIAN Opole, ul. Grunwaldzka 3  DEKORIAN Radom, ul. Sienkiewicza 14  DEKORIAN Rzeszów, ul. Chłopickiego 3  
 DEKORIAN Szczecin, ul. Struga 15  DEKORIAN Tarnów, ul. Odległa 12d   DEKORIAN Warszawa, ul. Burakowska 5/7 

 DEKORIAN Wrocław, ul. Braniborska 70/80  DEKORIAN Wrocław, ul. Czysta 4  

www.dekorian.pl

Nowy salon 
w Olsztynie



Spieki kwarcowe Laminam XL 12+
  trwalsze niż naturalny kamień
  bardzo twarde, cienkie i super lekkie
  odporne na środki chemiczne i najtrudniejsze zabrudzenia
  odporne na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne
  ekologiczne, wykonane z naturalnych surowców
  dostępne w wielkoformatowych płytach o wymiarach 3240x1620 mm
  w pełni odporne na szok termiczny

Nowy showroom Laminam w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 124/138. Otwarcie MAJ 2016

W W W . L A M I N A M . P L

Nowy wymiar blatu w Twoim domu

I wiele innych.

CAVA BIANCO STATUARIO 
VENATO LUCIDATO

CAVA CALACATTA ORO
VENATO SOFT TOUCH

OSSIDO BRUNO CALCE ANTRACITE
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