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TEKST MAŁGORZATA PAWLAK  ZDJĘCIA MARCIN GRABOWIECKI   
STYLIZACJA ELIZA MROZIŃSKA  PROJEKT RAFAŁ SMACZNY, MARTA SMACZNA,  
ROBERT MARCZAK/PRACOWNIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ INTERYOUR

Marzyli o przestrzeni i cieple. O domu, w którym natura 
będzie na specjalnych prawach, nie tylko w postaci  
użytych materiałów. Jest więc ściana roślin, akwarium  
jak miniatura egzotycznego morza, żywe płomienie  
ognia i taras z szumem kaskady wodnej, wnikającym  
do wnętrz. Realny wymiar snu Stelli i Marcina.

MOCNY PUNKT  
Jest nim ściana z burzą  
żywej zieleni w salonie.  
– Ten wertykalny ogród  
nie wymaga zachodu,  
sam się nawadnia i nawozi  
– wyjaśnia gospodarz.  
Woda krąży w obiegu 
zamkniętym, zbiornik  
na nią został umieszczony  
pod schodami za ścianą  
po prawej stronie. Rośliny  
bez problemu można 
wymieniać. Są nie tylko 
dekoracją, lecz także tworzą  
we wnętrzu mikroklimat, 
sprzyjający odpoczynkowi.  
Doskonale nawilżają  
i oczyszczają powietrze.  
Latem miły chłód daje 
klimatyzacja.
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     PLAN DOMU      150 m² 
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GOŚCINNIE  
Strefę jadalnianą i wypoczynkową 
wizualnie oddziela od kuchni 
fornirowana wyspa. Zainstalowa-
no w niej sprzęt grający. Blat  
służy do podawania potraw.  
– Wyspa świetnie się sprawdza  
i na co dzień, i w trakcie przyjęć. 
Wtedy też wysuwamy spod 
wiszącej części jej blatu stół. 
Wygodnie przy nim siedzi  
osiem osób – opowiada Marcin. 
Salon przed nadmiarem słońca 
chronią rolety rzymskie i zasłony, 
sterowane automatycznie. 
GDZIE KUPIĆ: stół Tense, 
krzesła Flow – MDF Italia;  
lampa Umbrella – Zero-Lighting; 
stoliki kawowe Tray – HAY; sofa 
Mags – HAY; regał za sofą 
Stacked – Muuto  
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usytuowanego centralnie komina i kilku ścian działowych  
oraz wzmocnienia stropu) architektów czekały kolejne zadania.  
Pierwsze z nich: ogród wertykalny. Zaprojektowali  
go w salonie na całej ścianie. Zielony dywan, gęsto utkany  
z liści „przelewa się” na jej przedłużenie – mur zamykający 
taras (gdy robiliśmy zdjęcia, mur dopiero zaczynał zarastać).  
W ten sposób, poza wkomponowaniem we wnętrza widoków 
za oknem, architekci zespolili obie przestrzenie. Drugie 
zadanie: duże akwarium. Wymagało opracowania specjalnej 
konstrukcji, by – pomimo znacznej wagi – wyglądało tak,  
jakby je zawieszono w zabudowie. Następne: system nagłoś- 
nienia sprzętu audio-wideo. W samym podwieszanym suficie  
w salonie ukryto dziesięć głośników! I sauna. Jasna, szklana,  
w symetrycznej kontrze do ciemnego aneksu z kabiną natrys- 
kową. Marzenia w stu procentach spełnione. – Niedawno 
okazało się jednak, że konieczna jest pewna zmiana. Trzeba 
urządzić pokój dla nowego domownika. Na świat właśnie 
przyszła nasza córeczka – cieszą się gospodarze.  

Okolice Stawu Stefańskiego, największego akwenu 
w Łodzi. Dookoła park, cisza, spokój… – Stella  
i Marcin nieprzypadkowo wybrali to miejsce. 
Dom był w stanie deweloperskim, gdy znaleźli  
w internecie architektów z Pracowni Architektury 

Wnętrz InterYour. Wystarczyło krótkie spotkanie, by utwierdzić się 
w przekonaniu, że trafili pod dobry adres (z czasem zostali bliskimi 
znajomymi). Stella i Marcin sporo podróżowali. Z tych wojaży 
wyłoniła im się wizja mieszkania w stylu minimalistycznym, nieco 
inspirowanym azjatycką filozofią urządzania wnętrz. Z naciskiem 
na harmonię, związek z przyrodą oraz – bardzo dla nich ważne 
– wrażenie ciepła. Rafał Smaczny, współwłaściciel pracowni, wspo- 
mina, że byli konsekwentni w realizacji swoich zamierzeń. Stąd  
np. długie poszukiwania drewna o lekko czerwonym kolorycie  
na podłogi i ściany. Ostatecznie wybór padł na tek barwiony  
na gruszę. – Początkowo nie byłem tym zachwycony, wolałem  
jasne drewno, ale ten odcień też się sprawdził – potwierdza Marcin. 
Oprócz zmiany układu przestrzennego domu (m.in. wyburzenia 

WODA, OGIEŃ, BETON 
Przestrzenny obraz w zabudowie między korytarzem a kuchnią  
to akwarium, które – podobnie jak ogród wertykalny – jest niemal 
samoobsługowe. Biokominek (Shark, Planika) umieszczono  
na podobnej wysokości na wąskiej ściance przeszklonego wykuszu.  
Przy wejściu do niego ścianę pokryto płytami z betonu architekto-
nicznego, przygotowanymi na wymiar (w firmie concreAte). 

MIEDŹ

83,05 zł
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Rondel miedziany  
marki Pentole Agnelli, 

outletgastronomiczny.pl

159 zł/szt.

Stojak na wino 
Pulse; tu dwa 
moduły, każdy 
na 6 butelek, 
bazylia.pl

Bez zapachów – skuteczny okap

1 KOMPATYBILNIE. By okap sprawnie działał, jego szerokość  
nie może być mniejsza od szerokości płyty grzejnej bądź  

kuchenki. Optymalna odległość od urządzenia do płyty gazowej  
to 75–80 cm, elektrycznej – 60–70 cm. 

2WAŻNA MATEMATYKA. Jaką wydajność powinien mieć twój 
okap? Pomnóż kubaturę wnętrza, w którym go zamontujesz, 

przez sześć (minimum tyle razy urządzenie ma oczyścić powietrze  

w ciągu godziny). Oblicz też maksymalną wydajność, mnożąc 
kubaturę przez 12. Producenci najczęściej podają ją dla pracy okapu 
w trybie otwartym i zamkniętym (czyli w funkcji pochłaniacza). Zwróć 
też uwagę na moc pracy wiatraka. Na ogół jest 2-, 3-stopniowa.  
W nowoczesnych modelach skala może przekraczać 10 stopni. 
Niektóre są także wyposażone w czujniki, pozwalające dostosować 
pracę urządzenia do stężenia oparów w pomieszczeniu. 

Wiele modeli może pełnić dwie funkcje – wyciągu, który należy podłączyć do przewodu kominowego, 
by odprowadzał do niego opary, albo pochłaniacza. Ten ostatni jedynie oczyszcza powietrze. 

Naszeporady

3x

Zestaw sztućców 
dla jednej osoby;  
ze stali nierdzewnej,  
pokryte miedzią,  
lookinside.pl

195
 zł

NIC ZBĘDNEGO
W kuchni zastosowano nietypowe rozwiązanie, 

bo ścianę nad blatem pokryto płytami 
fornirowanymi. Świetnie się sprawdzają, łatwo 

się je czyści. Na frontach szafek naklejono białe 
hartowane szkło. Po przeciwnej stronie jest 

usytuowana wysoka zabudowa z AGD (Miele). 
Mieści się w niej wszystko, co potrzebne. 
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Drewno w łazience

 PODŁOGA  
DO WNĘTRZA
1. Deska podłogowa lita  
– tek indonezyjski, 336 zł/m², 
sklepdlh.pl
2. Deska podłogowa lita – bambus 
prasowany karbonizowany,  
145 zł/m², leroymerlin.pl

JAK NA POKŁADZIE
Duży metraż łazienki jest wynikiem 
przyłączenia do niej sąsiedniego 
pomieszczenia. Jednak powiększa-
nie wnętrza nie skończyło się  
na tym. Wydłużono je optycznie, 
wieszając długą minimalistyczną 
szafkę z umywalką i blatem wzdłuż 
całej ściany po prawej stronie  
od wejścia (szafka została zrobiona 
z corianu według projektu 
architektów). Łazienkę powiększają 
również ogromne tafle lustra i biel. 
W tak sterylnej aranżacji doskonale 
wygląda podłoga z desek 
układanych na wzór pokładowych. 
GDZIE KUPIĆ: podłoga Navylam+ 
– Design Parquet; wanna Duravit 
Starck – Duravit; baterie z serii  
Isy – zucchetti.pl; lampa (nad 
umywalką) Thiny Snake – chors.pl  

ZASADA SYMETRII 
W łazience ściana z rytmem podziałów jest kompozycyjną 
„odpowiedzią” na układ desek posadzki. W drugiej części 
pomieszczenia znajdują się ustawione na wprost siebie kabina 
prysznicowa i sauna (Inipi, Duravit), którą architekci skontrastowa-
li z czernią płyt gresowych (Black Ardesia marki Ariostea).  
W sypialni za zagłówkiem łóżka powtórzyli drewnianą dekorację. 

RAFAŁ SMACZNY, 
MARTA SMACZNA,  
ROBERT MARCZAK 
PRACOWNIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ 
INTERYOUR 
www.inter-your.pl  
e-mail: biuro@interyour.pl  

Powinno być odporne na zmiany temperatury i wilgotności,  
a więc twarde, stabilne i mało podatne na skurcze. Właśnie  
takie są gatunki egzotyczne: tek, iroko, merbau, doussie.  
Jeśli chodzi o sposób zabezpieczenia drewna, polecamy 
olejowanie. Olej wnika w jego strukturę, przez co zapewnia  
lepszą ochronę niż lakier (ten chroni tylko powierzchnię).  
Zabieg należy powtarzać nawet co kilka miesięcy. Ciekawym 
rozwiązaniem jest zastosowana w projekcie deska z serii 
NAVYLAM+. Fabrycznie zaolejowana, zintegrowana z czarną 
gumową fugą izolacyjną – po położeniu podłoga wygląda  
jak pokład jachtu. Alternatywą dla desek są też płytki gresowe, 
które je imitują. Wiele z nich perfekcyjnie! 
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NA KAŻDĄ POGODĘ 
W ramach łączenia wnętrza z ogrodem  
– taras, podobnie jak podłogę w salonie, 
wyłożono deskami. To gatunek egzotyczny 
bangkirai, twardy, bardzo odporny  
na ścieranie, wilgoć, uszkodzenia. Z takich 
samych desek jest zrobione ogrodzenie. 
Można skorzystać tu z jacuzzi, odpocząć 
przy relaksującym szumie małej kaskady 
wodnej w rogu tarasu lub muzyki  
(nagłośnienie jest sterowane iPodem).  
– Nasza mała enklawa – mówi Marcin.  
Przed nadmiernym słońcem lub deszczem 
gospodarzy chroni biały żagiel, który  
ma 70 m² powierzchni. Meblom nic  
nie szkodzi. Pokrywająca je tkanina nie 
przemaka. Nawet zimę zniosły bez szwanku. 
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