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Mieszkanie dla dwojga
I nagroda w konkursie dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników programu CAD Decor,
zorganizowanym w ramach konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2015
AUTOR PROJEKTU: Hanna Szczypińska, Biuro Projektowania Wnętrz – Hanna Szczypińska, Ruda Śląska
Projekt prezentuje małe mieszkanie o charakterze soft
loftu, którego mieszkańcami jest dwoje młodych, aktywnych ludzi, lubiących indywidualny, surowy styl. Niewielką
powierzchnię mieszkania podzielono na strefy użytkowe,
a łazienka z WC stanowi jedyne pomieszczenie oddzielone
ścianami działowymi od reszty.
W całym mieszkaniu zastosowano kolekcję Concept
Stone w kolorze bruno medio firmy Gardenia Orchidea,
której płytki ułożono pod kątem 45°. Płytki wyznaczają
granicę między strefami użytkowymi. W strefie wejściowej
obejmującej zamykaną garderobę oraz wnękę zastosowano płytki w formacie 80 x 80 cm. Na posadzce strefy jadalnej
oraz pozostałej części strefy dziennej mieszkania położono
płytki w formacie deski – 26,5  x  180 cm, które stanowią kontrast w stosunku do ciemnej kolorystyki ścian (fotografia  1).
W strefie aneksu kuchennego nad kamiennym blatem szafek znajduje się mozaika Muretto w formacie 40  x  40 cm,
stanowiąca bazę pod czarny, matowy okap ścienny – LOL
BL/A/60 firmy Elica. Tworzy on razem z dwoma kinkietami
Pastorius marki Delightfull – jedyny element wypełniający tę część ściany. Granicę tej strefy wytyczono płytkami
w formacie 80  x  180 cm, łącząc je z płytkami w pozostałej
części pomieszczenia (fotografia 2).
Naprzeciwko zabudowy kuchennej znajduje się stół
z czterema krzesłami oraz drabina prowadząca na antresolę, usytuowaną nad strefą wejściową oraz łazienką. W tej
części mieszkania znajduje się przestrzeń sypialniana, do
której mają dostęp tylko lokatorzy. W strefie dziennej znajduje się wygodna sofa, minimalistyczny stolik kawowy
oraz podręczne stoliki w kształcie pnia drzewa, pokryte
lakierowaną farbą z połyskiem. Obok aneksu kuchennego
usytuowana jest wnęka ścienna z żeliwnym kominkiem,
a na ścianie obok umieszczono telewizor i pokryto ją płytkami w formacie 80 x 180 i 26,5  x  180  cm oraz mozaiką
Muretto 40 x 40 cm, w układzie poziomym (fotografia  3).
Dzięki zastosowaniu na tym fragmencie ściany takich samych płytek jak na posadzce, wnętrze mieszkania stało się
spójne, a całość przytulna.
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Uzasadnienie jury:
Projekt nagrodzono za ciekawą grę formatami
w obrębie jednej kolekcji, dobrze dobraną kolorystykę
płytek do wnętrza, interesującą obudowę TV z płytek
w różnym formacie, dobre wykorzystanie możliwości programu CAD i dobrze zaaranżowaną przestrzeń
w trudnym wnętrzu.
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