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TONACJE

TEKST MATYLDA GRUMAN   
STYLIZACJA MARTA KWIECIEŃ-DĄBSKA  
PROJEKT KATARZYNA RATYŃSKA   
ZDJĘCIA ŁUKASZ ZANDECKI

W tym miejscu wiele spraw przestaje mieć 
znaczenie. Ważniejsze są relaks i rodzinne 
rozmowy przy stole. Ani śladu po zabieganej 
Warszawie za oknem. We wnętrzach panują 
kolory natury, delikatne linie, spokój.

Łagodne 

ZACZERPNIĘTE Z NATURY 
W salonie widać mnóstwo inspiracji i elementów ze świata flory i 

fauny. Żyrandol przypomina kwiat lotosu, na tapecie widnieje 
motyw drzewa. Stołki wykonane są z koziego futra i drewna 

tekowego. Zasłony oraz obicie sofy to stuprocentowy len. 
Naturalne materiały świetnie odnajdują się w stylistyce 

apartamentowca – ocieplają wystrój wnętrz.

GDZIE KUPIĆ:  
Lampa wisząca Discoco marki Marset – salonlamp.pl; 

stołki Flint Stone marki Kare Design – 9design.pl;  
tapeta Dolce Vita VP 642 01 marki Elitis – smlconcept.com;  

sofa Vesta, Moma Design – innemeble.pl

PLAN MIESZKANIA 87,4 m²

pokój syna

salon 

sypialnia

łazienka
łazienka

pokój córki

hol
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P rzez dobrych kilka lat mieszkali całą czwórką 
(nie licząc rybek w akwarium) w dwóch 
pokojach, na 55 metrach kwadratowych. 
Dzieci dzieliły pokój, tymczasem każde 
chciało mieć już własny. Gdy po drugiej 

stronie ulicy deweloper rozpoczął budowę apartamentowca, 
od razu zainteresowali się tą inwestycją. 

– Wahaliśmy się pomiędzy kilkoma lokalami. W końcu 
wybraliśmy prawie 90-metrowy, czteropokojowy. Na ostat- 
nim siódmym piętrze, bo pomyśleliśmy, że będziemy mieć 
ładny widok na Wisłę oraz most Siekierkowski. No i nikt  
nie będzie tupał nam nad głową! – opowiadają gospodarze. 
Cierpliwie obserwowali postępy w budowie, a gdy w końcu 
deweloper udostępnił mieszkanie pokazowe zaprojektowane 
przez Katarzynę Ratyńską, zakochali się w jej aranżacjach. 
Poprosili architektkę o przygotowanie podobnego projektu:  
pełnego światła, przytulnego, z elementami zabudowy 
dębowej oraz z akwarium. – Moi nowi klienci obdarzyli mnie 

bezgranicznym zaufaniem – mówi Katarzyna. – Zaakcepto-
wali większość pomysłów, w tym rezygnację z trzeciej toalety 
w holu, obok drzwi wejściowych. Uznaliśmy, że w jej miejscu 
zbudujemy pojemną szafę: okrytą dębowym fornirem, 
bardziej przypominającą nowoczesną boazerię niż masywny 
mebel do przechowywania. Podobna szafa pojawiła się też  
w sypialni, a fornir zawitał w salonie i małżeńskiej łazience.      
       Gospodarze pochodzą z Wietnamu, przeprowadzili się 
do Polski niemal 18 lat temu. Tutaj urodziła się ich młodsza 
córka Ania, tutaj starszy Kevin przygotowuje się do matury.  
I choć często odwiedzają rodzinny kraj, bardziej czują się 
Europejczykami. Odeszli od aranżacji w stylu orientalnym, 
lepiej czują się we wnętrzach nowoczesnych, przestronnych, 
„uspokajających głowę ”. Z tą myślą powstało na przykład 
akwarium – wkomponowane w białą zabudowę holu  
– ulubiony punkt spotkań całej rodziny. Szafka nad akwa-
rium umożliwia dostęp do zbiornika z wodą. Aparatura  
kryje się w szafce poniżej.  

 
W salonie nie ma dwóch identycznych dodatków.  

Panuje bogactwo form, ale wszystkie łączy kolor. 
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 PEŁNIA ŻYCIA 
Ścianę za sofą  
zdobią zdjęcia 

przyrody.  
W zabudowie  

na styku kuchni  
i holu mieści się 

akwarium.   

GDZIE KUPIĆ:  
Kinkiet Tolomeo  

firmy Artemide  
– internitysa.pl; 
poduszki, koc  

– bbhome.net.pl

GWIAZDA PROGRAMU    
Czteroosobowa rodzina lubi relaksować się przed telewizorem. Projektantka 

Katarzyna Ratyńska wzięła to pod uwagę – stworzyła w salonie wygodny 
aneks TV. Telewizor, głośniki oraz pionowa szafka na filmy DVD  

przymocowane są do ściany obłożonej dębowym fornirem. Okładzina 
optycznie spina wszystkie elementy oraz ukrywa kable elektryczne.  

Niska szafka służy do przechowywania oraz ekspozycji dekoracji.

GDZIE KUPIĆ:  
Meble i okładzina – stolar-waw.pl; rzeźba Byk, E. Łagowski – galeriasd.pl; 

ramki na zdjęcia, szklana misa z czosnkami – AlmiDécor; stolik – NAP
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PODŁOGA  
DO WNĘTRZA

Dębowy parkiet w salonie  

harmonizuje z jasnoszarymi, 

dużymi płytkami gresowymi  

w aneksie kuchennym.

1. Parkiet dąb Rustikal,  

1,6x7x50 cm, 95,31 zł/m2, 

drewexpol.pl 

2. Gres szkliwiony City Grigio, 

Ceramica Picasa, 30x60 cm,

140 zł/m2, multizakupy.pl

SALONOWE SMAKI I SMACZKI   
Jednym z popisowych dań gospodarzy jest zupa pho 

(rodzaj rosołu z makaronem ryżowym, wołowiną lub kurczakiem). 
Pani domu serwuje ją na ustawionym tuż przy kuchni dębowym 
stole. Szafki kuchenne wykonane są z płyty MDF. – Miałam już 

dość bieli, dlatego zdecydowałam się na jasny beż z półmatowym 
wykończeniem – mówi projektantka. – Dolne szafki obramowałam 

drewnianą listewką, nawiązując do wystroju salonu.

GDZIE KUPIĆ:  
Zabudowa – Stolar; płyta ceramiczna, kuchenka mikrofalowa  
– Siemens; okap – Faber; zlewozmywak, bateria – Teka; stół  

– kosicka.pl; krzesła – meble.pl; oświetlenie – Aquaform; karafka, 
szklanki, naczynia – Duka; pojemniki na jajka – 9design.pl;  

gres – internitysa.pl; parkiet dąb Rustik – mparkiet.com
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TU SIĘ ODPOCZYWA!   
Sypialnia rodziców jest spójna kolorystycznie z salonem  
i holem. Tu także pojawia się boniowany pionowo fornir  
– tym razem w roli okładziny szafy wnękowej. Niskie szafki 
pod oknem służą jako siedziska, a po przekroczeniu linii 
telewizora zmieniają się w toaletkę.

GDZIE KUPIĆ:  
Zabudowa meblowa – Stolar; łóżko – meblemilan.pl;  
tapeta Julian firmy Sandberg – decodore.pl; kinkiety  
Axo Light – internitysa.pl; poduszki, narzuta, pledy, 
skórzane etui – bbhome.net.pl; taca śniadaniowa  
– Duka; ceramiczne jajka – galeriasd.pl

2pir, dwie szuflady otwierane 

przez przyciśnięcie,  

Meble VOX

Bianca,  

z półką  

i szufladą, 

Wajnert Meble

SZAFKI NOCNE
39

9 z
ł

od 231 zł

850 zł
Dolce, drewno 

orzechowe,  

Paged Meble
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Pokój nastoletniego dziecka to niemal jedyne miejsce 
w mieszkaniu, gdzie możemy dać upust fantazji  
i pozwolić sobie na bardziej zdecydowaną paletę 
barw. Aby jednak zrobić to z głową i uniknąć wraże-
nia chaosu, sugeruję wybrać jeden dominujący kolor 
lub wzór. W prezentowanych wnętrzach zdecydowa-
łam się na tapety w orientalne kwiaty oraz w wyra- 
zistą kratkę, które ożywiają tafle ścian i wnoszą  
do pomieszczeń pozytywną energię. Reszta ume- 
blowania jest już łagodniejsza, uspokajająca. Meble  
z półmatowego białego MDF-u stanowią bazę, rodzaj 
łącznika między wyrazistymi kolorami dodatków  
i neutralną tonacją drewna. W pokoju Ani półki niemal 
znikają na tle wzorzystej tapety, a u Kevina biały regał 
eksponuje błękit ścian. Aby uniknąć efektu przełado-
wania, proponuję jednak minimalizować liczbę 
otwartych półek lub ustawiać na nich jednobarwne 
pudełka, segregatory, dekoracje.

Jaka kolorystyka w pokoju nastolatka? 

Katarzyna Ratyńska
PePE PRACOWNIA  
www.pepepracownia.com.pl  
e-mail: kratynska@o2.pl  
tel.: 504 022 441 

WIOSNA PRZEZ CAŁY ROK   
W pokoju 13-letniej Ani na tapecie kwitną magnolie,  
w wazonie czosnki, a pod sufitem lampa jak dmuchawiec. 

GDZIE KUPIĆ:  
Tapeta Madame Butterfly Peony marki Designers Guild  
– decodore.pl; biurko – Furniko; krzesło – decolab.pl; regał – Stolar; 
lampa wisząca, półki – IKEA; kinkiety Rotaliana – internitysa.pl

ZGODNIE Z FORMUŁĄ  
Szafa w pokoju Kevina zdradza fascynację wyścigowymi 
porsche 718. – Wymyśliliśmy na jej froncie koło z cyframi,  
co okazało się trudne w realizacji. Wymagało precyzji  
i uwagi, by nic nie rozmazało się podczas malowania oraz 
lakierowania kolejnych warstw – wspomina projektantka.  

GDZIE KUPIĆ:  
Tapeta Stripes & Plaids marki Ralph Lauren – decodore.pl; 
biurko – Furniko; poduszki – homesweethome.pl; lampy – IKEA 
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MOZAIKA W ŁAZIENCE 
Co warto o niej wiedzieć? Który materiał 

wybrać? Jakie daje możliwości aranżacyjne?

1Zalety. Mozaika, tak jak inne płytki, chroni ściany przed 

wilgocią i zabrudzeniami, izoluje podłogi. Ma tę przewagę 

nad większymi formatami, że bez problemu pokrywa łuki 

czy wąskie paski ścian. Łatwiej też można wymienić ubytki.

2 Materiały. Najczęściej spotykane są mozaiki ceramiczne 

oraz gresowe. Dużą popularnością cieszą się mozaiki 

porcelanowe, kamienne, drewniane, metalowe i oczy- 

wiście szklane. Te ostatnie ładnie przepuszczają i odbijają 

światło, tworzą wrażenie głębi. Im gładsze, tym łatwiej utrzymać 

je w czystości. Kształty poszczególnych elementów to nie 

tylko małe kwadratowe kostki. Na rynku znajdziesz również 

prostokąty, trójkąty, sześcioboki czy pierścienie.

3 Zastosowanie. Mozaiką udekorujesz przede wszystkim 

ściany, półki, parapet lub blat wokół umywalki. Bawiąc się 

kolorami, ułożysz z niej napisy czy wzory. Jeśli wybie-

rzesz materiał o podwyższonej twardości, możesz wyłożyć nim  

też podłogę (w ten sposób zatrzesz granicę między pionem  

a poziomem, jak w łazience na zdjęciu). 

Nasze      porady

OLŚNIEWAJĄCA   
– Na widok tej łazienki wszyscy goście 
mówią „wow” – śmieją się właściciele.  
To zasługa szklanej, delikatnie mieniącej  
się mozaiki pokrywającej ściany i podłogę.

GDZIE KUPIĆ:  
Mozaika Zinnia 2 marki Sicis, WC Traccia 
marki GSI, umywalka Loop & Friends marki 
Villeroy & Boch, baterie: umywalkowa Pan, 
prysznicowa Simply Beautiful marki 
Zuccetti, grzejnik Enso firmy Zehner  
– internitysa.pl; szafki – Stolar


