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Dom dla dwojga
II nagroda w konkursie dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników programu CAD Decor,
zorganizowanym w ramach konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2019
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Ideą przewodnią koncepcji jest wnętrze funkcjonalne w myśl
zasady ZERO WASTE DESIGN. Z tego powodu odwrócono rolę
funkcji pomieszczeń. W miejscu kuchni i jadalni zaprojektowano
salon, a bezpośrednio przy wejściu do mieszkania znalazła się
przestronna kuchnia oraz gabinet za lekką, przeszkloną przegrodą. Dzięki temu jest dodatkowa przestrzeń na gabinet lub
dodatkowy pokój w przypadku powiększenia rodziny.
W projekcie stworzono przestrzeń bliską naturze. Zastosowano w niej drewno, kamień oraz stal. Wnętrze wpisuje się
w loftowy charakter inwestycji, a przy tym jest przyjazne środowisku: zminimalizowano zabudowy gipsowo-kartonowe
oraz materiały sztuczne. Motyw połączenia salonu z antresolą
ma również dodatkowy atut: przestrzeń do wypoczynku i spania swobodnie scala się ze sobą dzięki zastosowaniu wysokiego
ogrodu wertykalnego oraz siatki zabezpieczającej (trampoliny),
charakterystycznej dla katamaranów. Antresola służy do relaksu
i powoduje, że domownicy pomimo spędzania czasu na dwóch
kondygnacjach mają ze sobą kontakt. Wykończono ją gresem z kolekcji Hika 40 x 120 cm marki Cersanit (fotografia 1).
Na podłogi w mieszkaniu wykorzystano matowy szary gres
Terrazzo 119,8 x 119,8 cm z kolekcji Grand Beauty marki
Tubądzin kreacja Maciej Zień (fotografia 2). Dzięki neutralnej
barwie fantastycznie łączy się z akcentami drewna i naturalną
zielenią. Roślinność odgrywa w mieszkaniu bardzo ważną rolę
– filtruje powietrze, jest akcentem dekoracyjnym i wprowadza
zdecydowany akcent do minimalistycznego wnętrza. Źródłem
porannej energii jest ściana komunikacyjna prowadząca na
antresolę, którą wyłożono zielonymi płytkami strukturalnymi
z kolekcji Urban Colours marki Paradyż My Way w formacie
19,8 x 19,8 cm (fotografia 1). W łazience natomiast mocnym dodatkiem są czarne płytki 7,5 x 22,7 cm z kolekcji Tritone firmy
DUNIN Sp. z o.o. (fotografia 3).
We wnętrzu jest dużo miejsca do siedzenia – zarówno nieregularny kształt stołu LIVE EDGE, jak i siedziska w salonie są zaplanowane do spotkań z dużą grupą gości. Przytulną atmosferę zapewni biokominek – dzięki niemu powracamy do pierwotnych
instynktów człowieka, gromadząc się przy ogniu, a jednocześnie
dbamy o środowisko.
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Uzasadnienie jury
Nagrodę przyznano za ciekawe połączenie różnych kolekcji,
różnych producentów, dobrą grę formatami oraz ładną spokojną kompozycję kolorystyczną, która dobrze wpisuje się w aktualne trendy wzornicze.
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