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Karmelowe 
ściany ozdobione
białą sztukaterią 

– jak mleczna
kawa z pianką.

Czarne
zmysłowe

dodatki
niczym drobinki

startej
aromatycznej

wanilii. 
Oto przepis na…

smaczne 
wnętrze.

karmel
i wanilia
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w stylu glamour:
kanapa z almi Decor,
fotel norD meble
moDern z poDuszkami 
i pleDem oD Designer
guilD. lampy, stoliki
boczne i stolik kawowy
z eichholtz. srebrna
zastawa – savoya home.

Mariusz pół życia marzył o cichej, pełnej zieleni Magdalence pod War-
szawą. Pamiętał ją z dzieciństwa, gdy po szkole odwiedzał kolegę. Zupeł-
nie jak Proust, rozpływający się nad wspomnieniem magdalenki cioci
Leonii. Marzył też o rozległym tarasie, na którym co dzień można by popi-
jać kawę, na przykład latte z karmelem i wanilią. I tak powstał karmelowy
dom z wysmakowanymi białymi, czarnymi i srebrnymi dodatkami. 

Oczywiście nic by z marzeń nie wyszło, gdyby nie pomoc architekta.
Agata i Mariusz ufnie oddali nowy dom w ręce Moniki Komorowskiej.
Monika specjalizuje się w wykwintnych wnętrzach, a gdy przygotowuje
projekt, to od a do z, kończąc na kwiatach w wazonie. Opcja wydała się
idealna, bo zabiegani nie mogli zająć się urządzaniem. Miało być kla-
sycznie, ale lekko. – Nie chcieliśmy być przytłoczeni ciężkim dworkowym
stylem. Klasykę postanowiliśmy subtelne przełamać nowoczesnymi ele-
mentami. I tak skończyło się na wnętrzu glamour – tłumaczy architekt-
ka. Kawowe ściany stały się wysmakowanym tłem dla białych sprzętów 
z elementami czerni i srebra: kominka (szlachetna opalizująca tapeta, 
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stół i krzesła 
to projekt
moniki
komorowskiej.
czarne lampy
naD wyspą 
– leroy merlin.
na stole: patera
i serwetniki 
oD savoya home,
bieżnik z almi
Decor.
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lakierowane fronty
mebli idealnie 
pasują do granitu
galaxy star. 
na wyspie słoje 
z beD&breakfast.
hockery ice 
– calligaris. 

jakby obsypana srebrzystym brokatem
podkreśla jego urodę), stylizowanej
jadalni i eklektycznej kuchni. Bardzo
dużo zrobiły srebrne i czarne dodatki.
Zwłaszcza w salonie, gdzie dominują pia-
skowe ściany, podłogi, sofy i fotel. Lust-
rzane elementy lamp zestawione z
przejrzystymi tiulowymi czarnymi aba-
żurami, stalowe stoliki ze szklanymi bla-
tami, lustro (Kare Design) nad komin-
kiem, które ma ramę z frezowanych
lustrzanych kwadracików – wszystko to
łapie światło i puszcza słoneczne zającz-
ki. Nawet jeśli nie pali się w kominku, to
„płonie” nad nim. 

Najjaśniejszą i najelegantszą częścią
domu jest kuchnia i jadalnia. – Zrobienie
wtedy salonowej kuchni było prawdzi-
wym wyzwaniem – opowiada architekt-
ka. – Sprzedawcy mebli  patrzyli na mnie
jak na kosmitkę, Jak na profana, który nie-
smacznie próbuje przesunąć granice
stylu i rustykalne fronty pokryć lakierem
na wysoki połysk. „Tego się nie robi” 
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w srebrnych
meblach
ładnie
blikuje
światło.
konsola 
– eichholtz, 
tapeta 
z brokatowym
wzorem 
– eijffinger
wzór gracia.
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zawsze zgrany
Duet – czerwień 
i czerń. płytki
tubąDzin piccaDily
black, umywalki 
oD villeroy&boch,
flakony 
i pojemniki 
na myDło – savoya
home.
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– tłumaczyli. „Tak nie wolno!”. Na szczęście
znalazł się ktoś, kto dał się przekonać, że
jednak wolno – uśmiecha się architektka. 

I zgrabnie „sprofanowane” fronty szafek
świetnie zagrały z opalizującą złotem czar-
ną powierzchnią granitu Galaxy Star na bla-
tach i ścianie przy kuchence (dzięki czemu
piec wygląda jak kopia kominka w salonie).
Uchwyty szafek z kryształami Swarovskiego
to kolejny element glamour. A przypomi-
nające kształtem kryształ stołki barowe
Caligaris przy wyspie – ukłon w stronę
nowoczesności. 

Czerń, która nobliwym reprezentacyj-
nym wnętrzom zaledwie dodaje charakte-
ru, w łazienkach zmienia się w głównego
dramaturga. Równie widowiskowo prezen-
tuje się w wydaniu buduarowym, z purpu-
rowymi szafkami i ścianą z alcantary zdo-
bioną kryształami Swarovskiego, jak i w
pałacowym – z perłowymi „pikowanymi”
płytkami Valentino. Architektka kierowała
się zasadą: w każdym domu powinien się
znaleźć choć jeden oryginalny element,
który nada wnętrzu charakter. Jeśli tych ele-
mentów jest więcej i prowadzą ze sobą sty-
lową grę – powstaje wnętrze wyjątkowe. n
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w sypialni pleD i poDuszki 
z Designers guilD. łazienka
wyłożona płytkami piemme
Valentino imperial. wanna
cleopatra, sanitplast.


