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prawdziwy dom

w Środku
Żółtko

Białe ściany, biała podłoga,  
a w centrum żółta, owalna 
forma, która okazuje się... 
praktycznym schowkiem. 
Właścicielom mieszkania  
w Nysie ich dom  
kojarzy się z jajem. 
tekst /JoANNA doBkowSkA  
projekt /rAzoo-Architekci  
ANNA Szefler, Piotr Szefler
stylizacja /AGNieSzkA oSAk-reJMer
zdjęcia /SYlweSter reJMer, SerwiSY PrASowe Wuliczce znajdującej się 

tylko kilka kroków 
od nyskiego rynku 
jest cicho i spokojnie. 

Po obu jej stronach stoją kamienice  
wybudowane w latach 30. XX wieku. 
W jednej z nich, na trzecim piętrze, 
znajduje się 83-metrowe  
mieszkanie, które dzięki ogłoszeniu 
w gazecie kupili Klaudia i Tomek. 
M jak mieszkanie:  
Zdecydowaliście się  
na lokal w starym 
budownictwie, bo ma 
lepszy klimat niż nowe? 
Tomek: Tak, ale chodziło o klimat 
w sensie dosłownym. Cegła  
jest zdrowsza niż wielka płyta.  
Z tego powodu nie chcieliśmy 
mieszkać w bloku. 
Mjm: A jaki klimat  
wystroju pragnęliście 
osiągnąć? 
Klaudia: Lubimy styl  
skandynawski, proste formy  
i drewno. Bardzo chciałam,  
żeby mieszkanie było jasne,  
jak najjaśniejsze, chociaż nie wpada 
do niego zbyt wiele dziennego 
światła. Dlatego pomalowaliśmy  
na biało większość ścian  
oraz podłogę ze starych desek.  

Klaudia i Tomek
Są lekarzami.  

Ona pochodzi z Raciborza,  
a on z Kłodzka. Spotkali się  

we Wrocławiu, wspólny  
dom zaś stworzyli w Nysie,  

gdzie przyjechali  
ze względu na pracę. 
Dodatkowy argument 

przemawiający  
za tym miastem stanowiła 

bliskość gór ze stokami 
idealnymi do zjeżdżania  

na nartach. 

prawdziwy dom

Domowe ciepło
Mieszkanie w przedwojennej kamienicy 
ogrzewane było kiedyś za pomocą  
pieców. Dzięki temu, że pozostały 
odpowiednie instalacje, nowi właściciele 
mogli zrealizować swoje marzenie  
o „żywym ogniu”. Na specjalnym podeście 
ze stali nierdzewnej stanęła tzw. koza. 
wyposażenie: piecyk-koza, Wamsler 
(Castorama); sofa, Formanowa; stolik-ława, 
IKEA; krzesła, Vitra; stół, targ staroci.
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Podpis do fotografii
Ud ea commy nos nos alit lan et ate elese 
corer ad tio corperat. Ut lumsan henit 
praesto diamcon henim dolesequat lutat. 
Ipsustrud tat nullummolum dolorer  ud ea 
commy nos nos alit lan et ate elese 
corer ad tio corperat. ut lumsan henit 
praesto diamcon henim dolesequat 
lutat. Ud ea commy nos nos alit lan et ate 
elese corer ad tio corperat. Ut lumsan henit 
praesto diamcon henim dolesequat lutat. 
Ipsustrud

Salonowa geometria
W pokoju dziennym panuje biel  
przełamana akcentami ciemnego drewna 
oraz dominują geometryczne, czyste  
i klarowne formy. Dekoracji jest niewiele,  
za to intrygującą ozdobę tworzy szafka  
z kompozycją białych, lakierowanych 
frontów i ciemnych wnęk wyłożonych 
orzechowym fornirem. wyposażenie: 
meble wykonane na zamówienie,  
proj. Razoo-Architekci; stolik-ława, IKEA.

Pod jemiołą
Klaudia przykleiła na ścianie szlaczek z choinkowych 
ozdób w ludowym stylu, kupionych w IKEA. Czarne 
ażurowe sylwetki utworzyły wyrazisty ornament  
na gładkim żółtym tle. efektownym pomysłem 
jest też abażur z jemioły z ukrytą  
w środku żarówką. Wygląda ładnie o każdej 
porze dnia, ale najpiękniej wieczorem, gdy jest 
zapalony. Właściciele co roku w Boże Narodzenie 
wymieniają go na świeży.

Kolory wnętrza

Flutex 5, 1337, od 30 zł/l, flÜgger; Colour & Style Power Paint, 
ok. 67 zł/2,5 l, DeKOrAl fASHION; emalia do podłóg  
Floor & Patio Enamel, 122, od 64 zł/l, BeNJAMIN MOOre.

T.: Fachowcy mówili nam, że lepiej 
położyć nową podłogę, bo stara  
już do niczego się nie nadaje.  
Tymczasem, pokryta kryjącym  
i błyszczącym białym lakierem, 
wygląda wspaniale i rozświetla  
wnętrze. W dodatku zaoszczędziliśmy 
dużo czasu i pieniędzy.
Mjm: Czy zmienialiście 
pierwotny plan  
mieszkania? 
T.: Nieznacznie. Chcieliśmy  
mieć dużą, otwartą przestrzeń,  
w której można gotować,  
jeść, przyjmować gości  
i odpoczywać. Zostało to osiągnięte 
przez połączenie w jedno  
pomieszczenie kuchni, salonu  
i fragmentu korytarza.  

Mjm: Pośrodku  
zaś powstało... 
T.: … jajo. Tak nazywamy bryłę  
zbudowaną z płyt gipsowo- 
-kartonowych, bo jest żółta i obła.  
Mjm: A co kryje  
wewnątrz?
K.: Pralkę, piec centralnego  
ogrzewania, odkurzacz, mop  
z wiadrem, drabinkę, suszarkę,  
deskę do prasowania…
Mjm: Okazuje się, że jajo 
to schowek niemal  
na wszystko. Skąd wziął 
się ten pomysł?  
T.: Ta idea wyszła od nas.  
Jesteśmy zwolennikami chowania 
tylu rzeczy, ile się tylko da, po to, 
żeby nie zagracać przestrzeni. 

prawdziwy dom

dobry
pomysł

 PlAN MieSzkANiA 

pow.  
83 m2
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Stylowe spotkania
Zabudowa kuchenna tworzy białą, 
błyszczącą płaszczyznę, podzieloną  
na regularne kwadraty. Na tym 
nowoczesnym, minimalistycznym tle 
efektownie prezentuje się stół retro  
w towarzystwie ikony dizajnu – krzeseł 
zaprojektowanych przez Vernera Pantona 
w latach 60. XX wieku i wyróżniających 
się płynną, miękką linią. wyposażenie: 
zabudowa kuchenna na zamówienie; krzesła, 
Vitra; stół, targ staroci; lampa, Leroy Merlin.

Poczucie przestrzeni
Zniszczona drewniana podłoga została pokryta  
białym lakierem. Ten zabieg odmienił ją kompletnie. 
Zachowała staroświecki urok lekko nierównych desek,  
a jednocześnie rozświetliła mieszkanie, dodała  
mu lekkości i przestronności. Architekturę wnętrza 
urozmaica obła, nieregularna bryła, pełniąca 
funkcję schowka, umieszczona na granicy stref 
kuchni i salonu. Kształtem i kolorem kontrastuje  
z białymi prostokątami ścian i mebli.

Biała posadzka, gładka  
albo w drobny i prawie 
monochromatyczny deseń, 
rozjaśnia oraz powiększa 
optycznie wnętrze.  
 
1. Panel podłogowy, Xenia-Dots, 
109,90 zł/m², WItex;  
2. Podłoga laminowana  
Dąb Patyna biały, Parador,  
kolekcja Trendtime,  
131,85 zł/m², NOvAtOrIA.

podłoga 
do wnętrza

1

2

prawdziwy dom

Wybraliśmy więc pojemne  
meble, w których przechowujemy 
ubrania, naczynia, książki itd.,  
i chcieliśmy też mieć schowek  
na przedmioty o większych  
lub nieporęcznych gabarytach. 
Natomiast forma realizacji  
tej idei to zasługa  
Razoo-Architektów, czyli Anny  
i Piotra Szefler, z którymi  
Klaudia zaprzyjaźniła się jeszcze  
w czasie swojego pobytu  
we Wrocławiu. Oni wymyślili  
obłą bryłę, do której wchodzi się  
od strony kuchni. Drzwi miały być 
niewidoczne: zlicowane zostały  
ze ścianą, nie mają tradycyjnej 
ościeżnicy i pomalowane są na ten 
sam żółty kolor co cała konstrukcja.  
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Miejsce bardzo prywatne
W sypialni dominują odcienie szarości  
i bieli złamane ciepłym odcieniem 
drewnianych półek. Detalem, który  
nadaje aranżacji osobisty charakter,  
są poduszki ozdobione (techniką 
wprasowania) wizerunkami właścicieli. 
wyposażenie: łóżko, IKEA; szafa  
z grafitowymi frontami ze szkła  
lacobel, zaprojektowana  
przez Razoo-Architektów i wykonana  
na zamówienie; lampa, Leroy Merlin.

 Wielka szafa zajmuje całą ścianę, pozostawiając  
 jedynie otwór na drzwi. Nie przytłacza wnętrza, bo lśniące  
 fronty ze szkła lacobel optycznie ujmują jej ciężaru. 

full
page

(225x286 mm)
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Łazienkowa strategia
Przed remontem wanna znajdowała się 
wzdłuż ściany i dodatkowo zwężała niezbyt 
szerokie pomieszczenie. Przestawienie  
jej w poprzek i umiejscowienie na samym 
końcu łazienki poprawiło proporcje wnętrza  
oraz usprawniło komunikację. wyniesienie 
wanny ponad standardową wysokość  
pozwoliło też schować w jej obudowie 
spłuczkę podtynkową i stelaż  
do zawieszenia misy w.c.  
Jednak, aby wygodnie wejść do wanny, 
potrzebny był podest. Tę funkcję pełni 
przechodnia kabina prysznicowa. 

dobry
pomysł


