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Apartament

W BLOKU
– Nierzadko wieczorami
powtarzamy z mężem,
że świetnie nam się
tu mieszka – opowiada
Kasia. Ale gdy zobaczyli
swoje M po raz pierwszy,
nie wyglądało tak
jak teraz. Trzeba było
nie lada wyobraźni,
by w „oldskulowym
standardzie” zobaczyć
aranżacyjny potencjał.
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TAK MIESZKAMY
JASNA IDEA

– W całym mieszkaniu zastosowaliśmy podobną kolorystykę,
wzory, tworzywa. To scalenie aranżacji sprawiło, że stało się ono
wizualnie większe – wyjaśnia architektka. Aneks jadalniany został
usytuowany w sąsiedztwie kuchni. By drzwi do pomieszczeń
nie odbierały mu kameralnego klimatu, „wtopiono” je w płaszczyznę
ścian, pokrywając tą samą, co one, tapetą. Na ścianie na wprost
kanapy mieści się zabudowa ze schowkami i dekoracyjnym
drewnianym panelem. Za regałem (po lewej) ukryto schody
na antresolę. GDZIE KUPIĆ: narożnik – Livingroom by Mebelplast;
fotel Clapp Noti – Euforma; stoliki, Zuiver – LePukka; stół Milano,
kosz na nim, pled, poduszka – BoConcept; krzesła Dant, lustro
Cristallo – Le Pukka; lampa Pirce – Artemide
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TAK MIESZKAMY
DYNAMICZNY EFEKT

To zasługa heksagonalnych płytek na ścianie z oknem.
Szarości i czernie ocieplono fornirowanymi frontami. Nie przypadkiem
dobrano akcenty niebieskie. To ukochany kolor Kasi i jej starszej
córeczki. GDZIE KUPIĆ: gres na ścianie Diamond i na podłodze
– Play One; stół PS 2014 – IKEA; krzesła Paris – CustomForm; lampy
Factory M – HK Living; szynoprzewód oraz lampa Robotic R1
– Labra; kosz na blacie – BoConcept

łazienka

PLAN MIESZKANIA 139 m²

salon

kuchnia

pokój
dziecka

sypialnia
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garderoba

łazienka

TAK MIESZKAMY

Kasia

Zawodowo związana z marketingiem
i reklamą. Mama dwóch córeczek. Młodsza
(na zdj. obok) przyszła na świat niedługo
po przeprowadzce do nowego mieszkania
(spieszono się z remontem, by zdążyć przed
terminem jej urodzin). Cała rodzina uwielbia
rekreacje na świeżym powietrzu, podróże,
gry, muzykę i gdy jest dużo śmiechu.
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rzenieśli się tu z Ursynowa. Po ponad
dwóch latach poszukiwań nowego
mieszkania poznani u znajomych
architekci Justyna i Paweł Bekier z Bekier
Studio podpowiedzieli im Żoliborz.
Odtąd na oględziny wybierali się razem. – To była dla
nas wspaniała pomoc ze strony architektów, bo fachowym okiem mogli ocenić, co się da zrobić, zmienić
– wyjaśniają właściciele. Lokum przy Forcie Bema,
które ostatecznie wybrali, poza mało zachęcającą
estetyką, miało też kilka atutów: metraż, sensowny
układ, antresolę i większą wysokość. A Kasi bardzo
zależało na tym, by czuło się we wnętrzach przestrzeń.
– Jedną z ważniejszych kwestii w projekcie było również
pozbycie się wyglądu typowego dla blokowego mieszkania, ciasnoty i małych okien. By nadać mu charakter
komfortowego apartamentu, wykorzystaliśmy kilka

trików – tłumaczą architekci. Przykład? Teraz
z otwartego przedpokoju wchodzi się od razu do salonu
połączonego z aneksem jadalnianym. Już od wejścia
przestrzeń robi wrażenie dużej i efektownej. To decyduje o odbiorze całości. Dodatkowo z salonu widać
kuchnię (zlikwidowano między nimi drzwi) – wydłużając perspektywę, jeszcze wzmocniono to wrażenie.
Architekci zastosowali też inny ważny zabieg. Pierwotnie z salonu na antresolę (dziś mieszczą się na niej
pokój dziecka oraz pomieszczenie gospodarcze) wiodły
nieładne metalowe schody, które zajmowały sporo
miejsca. Zastąpiono je drewnianymi, ukrytymi za ażurowym regałem. Jego górna część „przechodzi” przez
strop na wyższy poziom. – Doskonałe rozwiązanie,
bo sufit wydaje się być wyżej niż w rzeczywistości.
Sami, bez architektów, nie wiedzielibyśmy, ile można
zrobić w zwykłym mieszkaniu – mówi Kasia.
M jak mieszkanie luty 2018
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BLASK CIEPŁA

Błysk kloszy, gałek do drzwi, dekoracyjnych drobiazgów ładnie wzmacnia styl
aranżacji mieszkania. Jest bardzo
wyważony, nie dominuje we wnętrzu.
Trochę jak migające promienie słońca,
które ożywiają otoczenie. Jest bardzo
wyważony, nie dominuje we wnętrzu.
Trochę jak migające promienie słońca,
które ożywiają oto

GLAMOUR W LEKKIEJ WERSJI

W sypialni gospodarzy, za ścianą za łóżkiem, znajduje się garderoba
(przy oknie) oraz łazienka z wanną (z wejściem po prawej stronie
łóżka). Prowadzące do nich drzwi (Asilo) pokryto taką samą tapetą
co ściana. Blokowe, niewielkie okno perfekcyjnie ukryły firany i zasłony
od podłogi do sufitu. GDZIE KUPIĆ: łóżko – Fabryka Sypialni; stoliki
– Zara Home; fotel – westwing.pl; kinkiety Tolomeo – Artemide

JUSTYNA
I PAWEŁ BEKIER

BEKIER STUDIO
www.bekierstudio.pl
e-mail: biuro@bekierstudio.pl
tel.: 602 130 945

Sprytne maskowanie
Jeśli chcesz zachować dekoracyjny charakter ściany, w której
są skrzydła drzwiowe, skorzystaj z systemu tzw. drzwi bezościeżnicowych (tak naprawdę mają ościeżnicę, lecz ukrytą,
montowaną na etapie budowy). Dzięki temu systemowi skrzydło
jest zlicowane ze ścianą (murowaną albo gipsowo-kartonową).
Nie trzeba stosować do niego górnej belki – wysokość drzwi
może więc sięgać nawet do sufitu. Zbędne są też opaski maskujące i nie widać zamków, zawiasów czy uszczelki. Drzwi ukryte
są przygotowane do wielokrotnej metamorfozy: malowania,
oklejenia tapetą, taflą lustrzaną lub ozdobną okładziną.
Optycznie znikną, gdy pokryjesz je taką samą jak ścianę.
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TAK MIESZKAMY
DŁUGA PERSPEKTYWA

Wielkie lustro w łazience przy sypialni zamocowano tak, by odbicie
fornirowanych frontów zabudowy wyglądało jak ich przedłużenie.
Znów wizualny trik, który dodaje wnętrzu przestronności. Wzór
„trójwymiarowych” płytek architekci tym razem wykorzystali
na podłodze. Fornirowany blat szafki na umywalki zabezpieczyli
szklaną taflą. GDZIE KUPIĆ: umywalki Venticello – Villeroy & Boch;
baterie umywalkowe Axor Citterio M – Hansgrohe

TAK MIESZKAMY

CENNE
ZŁUDZENIA

Małą łazienkę z prysznicem architekci również
„rozciągnęli” optycznie.
Wzorzyste płytki ułożyli
na podłodze i ścianie
na wprost wejścia.
Reszta aranżacji jest
biała. Nie ma tu brodzika,
który dzieląc wnętrze,
skróciłby wizualnie jego
długość. GDZIE KUPIĆ:
płytki cementowe
(zaimpregnowano je)
– Purpura; umywalka
Area – Hatria

Nasze Sprzęty nad podłogą
porady

1

W małej łazience są szczególnie przydatne. Nie zastawiają posadzki, więc przestrzeń wydaje się większa
niż rzeczywista. Sprawdzają się też z czysto praktycznych względów – takie wnętrze łatwiej się sprząta.

DO MONTAŻU NA STELAŻU PODTYNKOWYM. Do wyboru

bardzo dobrej jakości (po zabudowie trudno się do niej dostać).

masz ich dwa rodzaje: do zabudowy lekkiej (z płyt g-k) i ciężkiej

Sprawdź szczelność zbiornika – klejony dół nie gwarantuje wiecznej

(do ścian murowanych). Spośród nich kupisz też stelaż do niskiej

szczelności, lepszy jest dmuchany. Sprawdź również, czy przycisk

zabudowy, np. do WC pod oknem. Zyskasz więcej miejsca,

wymienisz na inny (nierzadko się psuje).

gdy wybierzesz zestaw podtynkowy typu slim (płytszy od standardowego). Przy wyborze stelaża do WC i bidetu zwróć uwagę na liczbę
punktów mocowania. Im więcej, tym lepiej. Spłuczka powinna być
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ODLEGŁOŚCI. Po obu stronach miski ustępowej i bidetu zostaw
min. 20 cm wolnej przestrzeni. Przed WC ok. 80 cm, przed

bidetem – 100 cm, podobnie przed umywalką szerszą niż 40 cm.

