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NIEBO DLA KREATYWNYCH

Z różnych stylów, klimatów i tradycji projektanci tego penthouse'u stworzyli nową jakość. Priorytetem 
było wyeksponowanie zapierającej dech w piersiach panoramy stolicy, widocznej z każdego pomieszczenia. 

A zaraz później ponadczasowość wzornictwa i wrażenie przyjaznego, efektownego domu.    

Manhattannasz
WARSZAWA
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HIGH-TONED PLACE 
Inspiracją dla projektantów był szyk nowojorskich apartamentów:  

– Postawiliśmy na bogactwo materiałów, wzorów, faktur i przyjaznych odcieni 
kolorystycznych – wyjaśnia projektantka arch. Beata Jaczewska.  

– Zastosowaliśmy różne techniki ich oświetlenia. Na stylizowanym suficie 
podwieszanym umieszczone zostały LED-y o ciepłej barwie światła.  

Po zmroku tworzą one nastrój w salonie. Dodatkowe światło dają oprawy 
natynkowe, a także spoty wpuszczane w sufit – podświetlają komodę, 

eksponując jej kształty. Nad komodą wisi lampa firmy Eichholtz, której setki 
małych kryształków rozpraszają światło. Do tej lampy nawiązują kinkiety 
„Emperor” z Eichholtz, ozdobione w podobny sposób. W centrum salonu 

kanapy: pikowana „Paolo” marki Eichholtz, narożna „Avant” spod znaku Olty. 
Stolik kawowy „Roman Figures”. Na podłodze dąb „Tierra” z firmy Duraj 
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Stylizowana  

balustrada miała wyglądać  
jak rzeźba w konfrontacji  

z minimalistycznymi schodami. 
Inspiracje do rysunku 

barierki projektanci 
zaczerpnęli  

z Dalekiego Wschodu. 
Rozrzeźbiona, koronkowa stanowi  

idealne sąsiedztwo  
dla abstrakcyjnego malarstwa

WIELKIE WEJŚCIE
Na ścianie położono kamienne beżowe płytki marki 

Refin – „Artech Beige Rett”. Dywanowe, dębowe 
schody polakierowano na biały mat (wykonanie 

firma ETsso). Balustrada cięta laserowo z blachy, 
wg projektu pracowni GR8 Interior Design 

NOWOCZESNY GLAMOUR Dom jak galeria starannie dobranych, wypieszczonych przedmiotów i materiałów. Tak pociągająca, 
że nie chce się z niej wychodzić. Połyskująca tkanina obicia klubowej kanapy „podejmuje dialog” z matową kamienną ścianą  
i kanciastym obliczem awangardowej komody „Kayak” marki Cattelan Italia. Zmysłowe faktury i desenie. Wyrafinowany blask  
na równi z tajemniczym matem. Dzięki wielu tego typu kontrastom we wnętrzach uniknięto nudy

enthouse liczy sobie 200 m kw. Na takim 
imponującym metrażu zamieszkała para młodych 
managerów, aktywna towarzysko i słynąca  
ze świetnych imprez. Gospodarze chcieli mieszkać  
w centrum miasta, bo korzystają z jego atrakcji 
kulturalnych i lubią mieć wszędzie blisko.  
Już podczas pierwszych oględzin apartamentu 
zakochali się w widokach z panoramicznych okien: 

cała Warszawa u stóp! – Obrazy miasta, tak inne o różnych 
porach dnia, tak intrygujące, zatrzymują na dłuższą chwilę  
– przyznaje właścicielka. – Lubię obserwować, jak miasto 
budzi się do życia i jak zasypia. Wyraziste, dynamiczne 
kadry z zewnątrz dopełniają stonowany wystrój wnętrz.  

Jasna wizja
Inwestorzy żyją tym, co „tu i teraz”, więc od początku chcieli 
otoczyć się współczesnym designem. – Mieli tylko prośbę, 
by oszczędzić im minimalistycznych form – wspomina Beata 

Jaczewska z GR8 Interior Design. – W wyobraźni najchętniej 
widzieli siebie w przestrzeni pełnej światła, zaaranżowanej 
nowocześnie, ale z nutką glamour. Architekci dążyli  
więc do nadania wnętrzom reprezentacyjnego charakteru, 
dbając jednocześnie o ich przytulność. Ważną częścią 
projektu był taras, na którym inwestorzy pragnęli 
przyjmować gości, by móc dzielić się z nimi zjawiskowymi 
widokami. 

Nowe możliwości
– Na starcie wyburzyliśmy ściany wewnętrzne, by salon 
zintegrować z kuchnią i jadalnią – mówi architekt Beata 
Jaczewska. – Tak stworzyliśmy serce domu. Bardzo ważne  
było dla nas, by ta wspólna otwarta przestrzeń znalazła się  
jak najbliżej głównego źródła światła w apartamencie  
– dopowiada. Kuchnia oczywiście poddała się salonowej 
elegancji. Zwyczajna, prosta nie pasowałaby do domu,  
w którym detale grają kluczową rolę. 

p
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OCIEPLANIE TKANINAMI
Zasłony miały scalać antresolę ze strefą dzienną. Te w salonie pełnią funkcję dekoracyjną, więc nie potrzebują 
blackoutu, w przeciwieństwie do sypialnianych, które zaciemniają pomieszczenie przed słońcem. Zasłony uszyła 
pracownia 4TEX. Stół powstał wg projektu architektów. Nad nim wisi lampa „Josephine Queen” marki Metalarte. 
Krzesła „Key Largo” marki Eichholtz. Płytki w kuchni Leonardo Ceramica, seria B&W 
  

Położenie wyspy do gotowania umożliwia komfortowe 
oglądanie telewizji. Odbiornik został zainstalowany po jej 
prawej stronie, na ścianie obok szafek. Podczas gotowania 
stoi się przodem do okien, więc TV często przegrywa  
z obrazem na żywo. 

Piękno użyteczne
Wyspa z przeszklonym, metalowym, lakierowanym 
proszkowo okapem, wykonanym na indywidualne 
zamówienie, stała się największą ozdobą części 
kuchenno-jadalnianej. Czarne elementy w kuchni 
doskonale kontrastują z bielą szafek oraz płytek ułożonych 
na podłodze i nadają jej zdecydowany charakter.  
Nie bez znaczenia są też walory użytkowe: wyspa  
„oferuje” dodatkowy blat roboczy oraz dodatkowe szafki  
na przechowywanie naczyń i sprzętów kuchennych
. 
Architektura łagodności
Na parterze powstał również pokój gościnny oraz łazienka 
dla odwiedzających. Nad holem i salonem projektantka 
umieściła sufit podwieszany, by ukryć urządzenia 
klimatyzacji kanałowej. Sufit został podzielony na dwie 
strefy, każda jest podświetlona systemem LED-owym. 
Środek sufitu wyłożono panelami gipsowymi. Sypialnia 
gospodarzy znajduje się na antresoli. Towarzyszy jej 
garderoba, salon kąpielowy, toaleta. Wszystko  
za szklanymi drzwiami. Wykonana w całości ze szkła 
zabudowa antresoli potęguje wrażenie przestrzeni  
i umożliwia podziwianie panoramy miasta również z tego 
miejsca. Prędkość życia, które wnika do domu przez  
duże okna, łagodzi stonowana elegancja wnętrz.  
Ich architekturę w gruncie rzeczy cechuje prostota.  
Bogaty jest tylko detal.   6
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Kuchnia z założenia miała być otwarta na salon  
i jadalnię, aby zwiększyć poczucie przestrzeni  
w apartamencie i ułatwić komunikację między  
nimi oraz tarasem. Ta integracja zobowiązała  
do iście salonowej elegancji

 
DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁ

Kuchnia została 
„wydzielona” za pomocą 

płyt na podłodze. Z uwagi  
na mocno stylizowany 

projekt celowo zostały użyte 
tutaj klasyczne fronty  

z płycinami, frezowane blaty, 
dekoracyjne fasety oraz 

uchwyty do szafek, ozdobne 
cokoły. Szyku i głębi wnętrzu 

dodaje także czarny  
lacobel na ścianie

BEATA 
JACZEWSKA  

[GR8 INTERIOR DESIGN]

KTO ZA TYM STOI
 Jesteśmy firmą, która powstała z pasji poszukiwania wyjątkowych przedmiotów i urządzania 

wnętrz. Każdy kolejny projekt jest dla nas wyzwaniem. Kreowanie przestrzeni dopasowanej  
do różnych typów osobowości i gustów to poważne zadanie, ale i duża satysfakcja po ukończeniu 
pracy. Ulubiony klient to taki, który po zrealizowanej koncepcji mówi nam, że spełniliśmy jego 
marzenie o domu, i taki, który docenia nasz trud. W projektach staramy się zawsze przemycić 
odrobinę szaleństwa i ekstrawagancji, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności – lubimy łączyć  
to, co nowe, ze starym, dlatego w naszych projektach nowoczesność miesza się z klasyką,  
jest kompilacją różnych stylów.    INFO O ARCHITEKTACH na str. 134 Dz
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WŁAŚCIWA SKALA RELAKSU
Ozdobne płytki firmy Marca Corona (seria „Deluxe 9369”)  

na podłodze – odbijają niczym lustro całe wnętrze. Jest świetliście i ciepło,  
bo zasłony dobrano w kolorze złota.  Wanna „Marlborough” z Victoria + Albert 
Baths, umywalki „Citterio” od Keramag Design, bateria wannowa – seria „100” 

marki Steinberg, baterie umywalkowe „Metris” z Hansgrohe.  
Mozaikę złotą „Oro” wypatrzono w ofercie firmy Lea. Stolik – „Eileen” 

PRZYJEMNOŚCI NA SEN 
Na wprost sypialni, po drugiej stronie antresoli, 
urządzono strefę wypoczynku: z barkiem ukrytym za 
błękitnymi frontami z połyskującego MDF-u oraz z 
biblioteką. Dużym udogodnieniem w sypialni są zasłony 
sterowane za pomocą pilota. Wystarczy nacisnąć guzik, 
by szybko zapewnić sobie intymny nastrój 

R E K L A M A


