
Dom wyposażono w system instalacji inteligentnego domu KNX, 

co dało szerokie pole manewru w projektowaniu oświetlenia
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KATARZYNA I KRZYSZTOF DZIAŁKĘ W KONSTANTYNOWIE KUPILI KILKA LAT TEMU, JAKO INWESTYCJĘ. DOPIERO 

Z CZASEM PODJĘLI DECYZJĘ O ZAMIESZKANIU TU I BUDOWIE DOMU. TERAZ NIE WYOBRAŻAJĄ SOBIE ŻYCIA NIGDZIE INDZIEJ 

z d j ę c i a  Ł u k a s z  K o z y r a / M i ó d  M a l i n a ,

t e k s t  Z u z a n n a  W o y d a ,  

p r o j e k t  w n ę t r z  I n t e r y o u r
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Większość mebli została wykonana 

na zamówienie, według projektu. 

Meble o charakterystycznym wzorze zrobione

są z płyty MDF fornirowanej orzechem włoskim

58

V I L L A D O M
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ZAŁOŻENIEM BYŁO 
MAKSYMALNE OTWARCIE WNĘTRZA, 

BEZ ZBĘDNYCH PODZIAŁÓW
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prze pro wadz ce do Kon stan ty no -

wa zde cy do wał urok miej sca.

Oko li ca jest ci cha i ka me ral na,

a mi mo to do cen trum miasta

jest stąd cał kiem bli sko. Moż -

na, nie re zy gnu jąc z miej skich

atrak cji, miesz kać w pięk nym

i przy ja znym oto cze niu. Ka ta -

rzy na i Krzysz tof pro wa dzą fir -

mę zaj mu ją cą się in we sty cja mi

bu dow la ny mi, ma ją więc do świad -

cze nie w pra cy z pro jek tan ta mi. Kie -

dy szu ka li ar chi tek tów do bu do wy swo je -

go do mu, do sko na le wie dzie li, cze go po win ni od nich ocze ki wać. Na pro -

jek tan tów z fir my In te ry our tra fi li na tar gach In terbud w Ło dzi. Ich sto -

isko wy sta wo we by ło naj bar dziej mi ni ma li stycz ne i tym przy ku ło uwa gę

Ka ta rzy ny i Krzysz to fa. Pod czas roz mo wy mło dzi pro jek tan ci uwie dli

mał żon ków po łą cze niem po lo tu, otwar to ści i ener gii z re al nym po dej -

ściem do in we sty cji. Dzię ki spraw nej współ pra cy pro jekt zo stał sta ran nie

zre ali zo wa ny w za le d wie pół to ra ro ku.

Z NAJ WYŻ SZEJ PÓŁ KI
Ka ta rzy na i Krzysz tof ja sno spre cy zo wa li swo je ocze ki wa nia – chcie li

po łą cze nia no wa tor skich roz wią zań, na ja kie po zwa la ją obec nie ma te -

ria ły bu dow la ne, z funk cjo nal no ścią oraz wy ko rzy sta niem sys te mu in -

sta la cji in te li gent ne go do mu KNX. 

W re zul ta cie dom w Kon stan ty no wie jest przy kła dem wy ko rzy sta nia hy bry -

dy dwóch za awan so wa nych sys te mów in te li gent nych. Jed nym z nich jest

KNX, któ ry od po wia da za au to ma ty kę ca łej in sta la cji – ste ru je oświe tle niem,

ro le ta mi, bra ma mi ga ra żo wy mi oraz kon tro lu je tem pe ra tu rę w po miesz cze -

niach. Dru gi to ame ry kań ski sys tem AMX, od po wia da ją cy za kon tro lę urzą -

dzeń au dio wi zu al nych, ta kich jak te le wi zo ry, od twa rza cze dźwię ku i wi deo,

ser wer mul ti me diów. Jest on też rów no cze śnie tzw. plat for mą ste ru ją cą, któ -

ra za po mo cą ekra nu do ty ko we go po zwa la na kon tro lę ca łej in sta la cji z jed ne -

go miej sca. Ca ło ści do peł nia sys tem mul ti -ro om mar ki Spe aker craft, któ ry

na gła śnia wy bra ne po miesz cze nia i po zwa la cie szyć się dźwię kiem wy so kiej

ja ko ści. Ca łą in sta la cję wy róż nia opro gra mo wa nie

stwo rzo ne na in dy wi du al ne po trze by miesz kań ców

przez fir mę s3art. Po zwa la ono w peł ni wy ko rzy stać za -

awan so wa ne moż li wo ści, jed no cze śnie uprasz cza jąc

ob słu gę do mow ni kom. Dzię ki in te gra cji hy bry do wej ma

miej sce tzw. sy ner gia moż li wo ści, co ozna cza, że po je -

dyn cze sys te my wy ko rzy sty wa ne są w więk szym stop -

niu, gdy współ dzia ła ją, niż wte dy, gdy by dzia ła ły od -

dziel nie. Na przy kład dzwo nią cy do mo fon wycisza

na chwilę muzykę, a naruszenie systemu alarmowego

uruchamia oświetlenie elewacji budynku.

V I L L A

Duża, otwarta przestrzeń pozwala na przyjmowanie gości. Pani domu uwielbia 

wieczorki z przyjaciółmi, kiedy to przy dobrym winie wspólnie oglądają filmy 

wyświetlane przez projektor na ekranie w salonie 

ABY PRZEŁAMAĆ 
ZIMNY ODCIEŃ ŚCIAN I SUFITÓW, 

UŻYTO NATURALNYCH MATERIAŁÓW,
TAKICH JAK KAMIEŃ 

I LITE DREWNO

O
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Stopnie schodów zostały obłożone klejonym 

drewnem amazakue. Zamiast typowej balustrady 

zastosowano wielkie tafle szkła hartowanego,

które wznoszą się aż do sufitu na piętrze.

Kominek gazowy jest sterowany pilotem
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V I L L A

Telewizor jest wkomponowany w zabudowę, w której dodatkowo znajdują się

niewidoczne na pierwszy rzut oka głośniki oraz szafki na płyty, otwierane 

za pomocą systemu Tip-On firmy Blum (przez naciśnięcie frontu)

W kuchni fronty nad blatem i zabudowa 

piekarnika wykonane zostały z fornirowanej 

płyty MDF, te pod blatem z płyty MDF 

lakierowanej na czarno

Tapeta firmy Eijffinger z kolekcji 

Black & White nadaje gabinetowi dynamizmu
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Biurko w czarno-białym gabinecie wykonano na zamówienie 

ze szkła hartowanego lakierowanego na czarno. Zaprojektowany 

przez właścicieli puf wykonany został z czarnej skóry

63
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V I L L A

W łazience, tak jak w całym domu, wszystko dopracowane jest w każdym

szczególe. Nawet czarne kinkiety firmy Lirio nad lustrem, 

komponują się z czarnym żyrandolem nad wanną 

MI NI MA LIZM OSWO JO NY 
Za ło że niem by ło mak sy mal ne otwar cie wnę trza, bez zbęd nych po -

dzia łów. Pro jekt do mu był bar dzo prze my śla ny, nie by ło więc po trze by

prze sta wia nia wie lu ścian dzia ło wych, wy star czy ły nie wiel kie zmia ny

wzglę dem tych za pro po no wa nych przez ar chi tek tów bu dyn ku. 

Wnę trze o po wierzch ni po nad 200 mkw. ma wy strój bar dzo no wo cze sny.

Jed nak zim ny efekt mo no chro ma tycz nych, bia łych i czar nych ścian

oraz su fi tów zo stał prze ła ma ny na tu ral ny mi ma te ria ła mi. Ka mień

i drew no ła go dzą wra że nie chło du i za aran żo wa ne są w ta ki spo sób, by

każ dy z do mow ni ków czuł się tu kom for to wo. W sa lo nie ka mień na tu -

ral ny ker sto ne prze cho dzi z pod ło gi na za bu do wę ko min ka, klat kę

scho do wą, aż po su fit na pię trze. Dzię ki swo jej zróż ni co wa nej ko lo ry -

sty ce i fak tu rze świet nie spraw dza się, je śli cho dzi o utrzy ma nie czy -

sto ści. Wo kół ka mie nia na pod ło dze uło żo no li tą de skę z bie lo ne go je -

sio nu. Wie lość ma te ria łów spra wia, że wnę trze jest wy jąt ko wo cie ka -

we i róż no rod ne, a mi mo to za cho wu je swój mo no chro ma tycz ny cha -

rak ter. 

Więk szość me bli wy ko na no na za mó wie nie we dług pro jek tu. W kuch -

ni i sa lo nie mo ty wem prze wod nim sta ła się obu do wa fornirowanych

szaf i sza fek o od waż nym, wy ra zi stym wzo rze orze cha wło skie go. Uzy -

ska ny efekt był, je dy nym pod czas ca łej re ali za cji, za sko cze niem dla

wła ści cie li, któ rzy przy zna ją, że oglą da na przez nich prób ka for ni ru

nie mia ła tak wy raź ne go i kon tra sto we go usło je nia. Jed nak, osta tecz -

nie, za bu do wa świet nie się tu spraw dza – do da je wnę trzu dy na miki

i cie ka wie kom po nu je się z in ny mi ma te ria ła mi wy koń cze nio wy mi.

Fron ty pod bla tem w kuch ni oraz za bu do wa ścia ny z te le wi zo rem wy -

ko na ne zo sta ły z la kie ro wa nej na wy so ki po łysk czar nej pły ty MDF. 

We wnę trzu nie ma za słon ani ro let we wnętrz nych, po nie waż dom wy -

po sa żo ny jest w ste ro wa nie ze wnętrz ny mi ro le ta mi. W oknach za wie -

szo no pro ste bia łe fi ra ny, któ re ma ją za pew nić pry wat ność w cią gu

dnia, a w no cy roz pra szać świa tło z opraw ukry tych nad za sło na mi

w su fi cie.

STWO RZO NY DLA KOM FOR TU
Efekt koń co wy usa tys fak cjo no wał wszyst kich. Do mow ni cy czu ją się

w swo im no wym do mu wspa nia le i w peł ni wy ko rzy stu ją moż li wo ści,

ja kie im stwo rzo no. Pan do mu chęt nie ko rzy sta z do mo wej si łow ni, pa -

ni do mu uwiel bia wie czor ki z przy ja ciół mi, kie dy to przy do brym wi nie

wspól nie oglą da ją fil my wy świe tla ne przez projektor na ekra nie w sa lo -

nie. Du ża, otwar ta prze strzeń po zwa la na przyj mo wa nie go ści, a gdy

jest cie pło, przy ję cia prze no szą się do ogro du. La tem ro dzi na spę dza tu

każ dą wol ną chwi lę w oto cze niu pięk nej, za dba nej zie le ni.

WNĘTRZE JEST  
WYJĄTKOWO RÓŻNORODNE,  

A MIMO TO ZACHOWUJE 
MONOCHROMATYCZNY 

CHARAKTER

Czarne płytki we wnęce z wanną to projekt Macieja Zienia

dla firmy Tubądzin. Nadają łazience charakter glamour
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W przejściu między łazienką a sypialnią 

zastosowano oryginalne rozwiązanie 

– ściany wyłożono sztucznym futrem 

Prosta w formie toaletka, tak jak większość mebli,

została wykonana z lakierowanej na wysoki połysk płyty MDF

65

Łóźko w sypialni zaprojektowali właściciele, 

a wykonała je firma Limex z Rudnika. Obite jest 

pikowanym aksamitem ozdobionym kryształami 

Swarovskiego. Sypialnię ocieplają biały okrągły dywan 

typu shaggy oraz tapeta firmy Livingwalls

kontakt doARCHITEKTAna stronie
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