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Nowoczesne mieszkanie
III nagroda w konkursie dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników programu CAD Decor,
zorganizowanym w ramach konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2016
AUTORKA PROJEKTU: Karolina Karcz-Pitala, Pitala Home, Kraków

Mieszkanie urządzono w nowoczesnym stylu. W kuchni
dominują gładkie powierzchnie, pojemna, wysoka zabudowa, fronty bez tłoczeń i uchwytów. Prostotę pomieszczenia
podkreśla połączenie czerni, bieli i jasnego, ciepłego koloru
drewna. Zestaw ten jest bardzo elegancki, a zarazem nowoczesny, wpisujący się w obecne trendy. Pomimo zastosowania
ciemnych kolorów na dużych fragmentach powierzchni ścian
oraz mebli, wnętrze pozostało wizualnie lekkie i przestronne.
Nowoczesność wyrażona została nie tylko za pomocą form
i achromatycznych barw, ale także materiałów, których faktura
i sposób wykończenia powierzchni spełniają funkcję dekoracyjną. W kuchni zastosowano płytki z kolekcji Arabesco firmy
DUNIN Sp. z o.o. – Mini Hexagon Black 26 x 30 cm, jako dekorację ściany, a na podłodze płytki imitujące drewnianą deskę
z kolekcji Mattina, kolor sabbia firmy Cerrad Sp. z o.o. w formacie 19,3 x 120,2 cm (fotografia 1).
Łazienkę urządzono w minimalistycznym stylu. Zastosowana w niej szafka pod umywalkę jest oszczędna w formie i kolorystyce oraz wyposażona w delikatne uchwyty. Dzięki minimalizmowi pomieszczenie stało się przestronne, wielkie tafle luster
optycznie je powiększają. O klimacie łazienki decydują płytki
z kolekcji Limeria w kolorach steel i dust w formacie 60 x 60 cm
położone na podłodze w strefie umywalek i do obudowy wanny oraz na ścianach, oprócz wąskich pasków przy umywalkach
i WC, gdzie zastosowano kolekcję Mattina w kolorze sabbia
w formacie 19,3 x 120,2 cm. Płytki te położono też na podłodze w strefie prysznica i sanitariatów (fotografia 2). Ceramika
łazienkowa – od umywalki po wannę oraz kabina prysznicowa
charakteryzują się prostą, regularną linią (fotografia 3).
Wszystkie elementy wystroju łazienki sprawiają wrażenie
lekkich i nie przytłaczają wnętrza. Istotne znaczenie ma oświetlenie, które wydobywa detale i podkreśla proporcje wnętrza.
Klimat buduje także delikatne podświetlenie lustra, które eksponuje wszystkie nowoczesne kształty. Łazienka utrzymana
jest w odcieniach delikatnej szarości, z którą pięknie łączy się
modna podłoga z jasnego drewna.
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Uzasadnienie jury
Jury zwróciło uwagę na subtelną kompozycję kolorystyczną projektu, szare płytki na ścianie ocieplone płytkami drewnopodobnymi na podłodze. Dobrą aranżację łazienki wykorzystującą widok za oknem w strefie relaksu i zastosowanie
lekkiej kabiny prysznicowej. Projekt jest nowoczesny, funkcjonalny, zgodny z aktualnymi trendami wzorniczymi.
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