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Ten bar ma charakter.
Podobnie jak strefa
wokół baru, także dzięki
imponujących rozmia-
rów akwarium, które
umieszczono w obudo-
wanej szafkami ścianie
działowej.

Wyposażenie: fronty szafek
– fornir brzozowy / obudowa
baru ze sklejki drewna liścias-
tego / podłoga – mozaika ka-
mienna typu palladino,
parkiet z jesionu wędzonego.

Wszystko kręci się
wokół... baru. Jego
kształt rzutuje na kształt
półokrągłej ściany działo-
wej, w jej wnękach wyek-
sponowano rzeźby
z wypalanej drewnem ce-
ramiki autorstwa Michała
Puszczyńskiego.

Wyposażenie: obudowa
baru ze sklejki drewna liścias-
tego / podłoga – mozaika ka-
mienna typu palladino,
parkiet z jesionu wędzonego

Układ
słoneczny
Centralne miejsce w domu zajmuje okrągły bar.
Pozostałe pomieszczenia oraz strefy „krążą” wokół
niego tworząc wyjątkową konstelację, która
rozświetla i wypełnia przestrzeń jasnymi barwami
oraz naturalnymi materiałami.
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Nowoczesne, niekonwencjonalne, a przy tym
pełne ciepłej, rodzinnej atmosfery – tak
można najkrócej scharakteryzować to

mieszkanie. Projekt wnętrza stanowi wypadkową ory-
ginalnych i śmiałych pomysłów duetu architektów
wnętrz – Joanny Zeler i Dominika Respondka oraz
oczekiwań inwestorów, którzy pragnęli domu na lata.
Domu, którego wystrój nie opatrzy się, za to zachowa
aktualny i świeży charakter bez względu na upływ
czasu i zmienność trendów.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, autorzy
projektu zaproponowali naturalne materiały, wśród
których dominuje fornir brzozy oraz jasne barwy (trzy
odcienie beżu na ścianach) zestawione z czernią do-
datków oraz ogrzane ciepłą barwą drewnianej podłogi.
Tak powstało to nietuzinkowe i zaskakujące wnętrze
domu rodzinnego. Jednak wszystko zaczęło się
od...baru. Pojawił się – trochę przypadkiem – w miej-
scu gdzie pierwotnie miały znajdować się schody pro-
wadzące na piętro. W efekcie – stał się osią całego pro-
jektu. Wokół baru rozmieszczone są poszczególne

pomieszczenia: kuchnia, jadalnia, strefa wypoczyn-
kowa oraz – nieco w głębi – sypialnia z łazienką.

Obudowanie baru sklejką drewna liściastego oraz
wykończenia ścian wokół najciemniejszym odcieniem
beżu zdaje się wyznaczać również sposób aranżacji
oraz wykorzystania barw i materiałów w pozostałych
pomieszczeniach. Domowa praktyka z kolei pokazuje,
że wokół baru skupia się także życie towarzyskie.

Półokrągła ściana działowa częściowo przesłania
bar, a tym samym wyznacza przestrzeń jadalni, którą
wypełnia trzymetrowy stół, wykończony naturalnym,
jasnym fornirem. Wykonany został na zamówienie
z myślą o rodzinnych spotkaniach i uroczystościach.
Formalny charakter tej strefy podkreśla czarny, deko-
racyjny ornament na ścianach. Jadalnia sąsiaduje
z kuchnią, a dyskretną granicę podziału rysuje barek
śniadaniowy (umieszczony po zewnętrznej stronie
podwyższonej obudowy blatu roboczego) oraz szai
wiszące z dekoracyjną ściną tylną (podłużne frezowa-
nie w płycie MDF). Za tą granicą rządzą kontrasty:
fronty szafek wykonane zostały z jasnego forniru brzo-

W aranżacji jadalni
uwagę zwraca dekora-
cyjny ornament ścienny.
Wzór został wycięty
w elastycznym materiale
Hips.

Wyposażenie: ornament
ścienny oraz stół w fornirze
dębowym – manufaktura
Boris Design (proj. Dominik
Respondek, linia Dohar) /
krzesła Bydgoskie Fabryki
Mebli / lampa nad stołem
Almi Décor

W domu dla rodziny nie
mogło zabraknąć du-
żego stołu; przy tym
może zasiąść wspólnie
12 osób.

Wyposażenie: ornament
ścienny oraz stół w fornirze
dębowym - manufaktura
Boris Design (proj. Dominik
Respondek, linia Dohar) /
krzesła Bydgoskie Fabryki
Mebli / lampa nad stołem
Almi Décor�
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Zabezpieczenie ściany
w strefie gotowania
płytą granitową zapew-
nia otwartej kuchni nie-
naganny i efektowny
wygląd.

Wyposażenie: podłoga
z gresu polerowanego
(120x60 cm) / blaty robocze
i okładzina ścienna granit
Star Galaxy / płyta grzejna
i piekarnik Siemens / okap
Mastercook

Cała przestrzeń dzienna
stanowi połączoną ca-
łość, a odrębny charak-
ter i funkcje
poszczególnych stref ak-
centują różne odcienie
barw, materiały oraz fak-
tury.

Wyposażenie: podłoga – je-
sion wędzony, mozaika ka-
mienna typu palladino
/ elementy zabudowy meblo-
wej fornir brzozowy / ścianki
działowe – tynk strukturalny
Para / sufit – farba kwarcowa

Niewielki salon to
przede wszystkim strefa
relaksu i odpoczynku dla
domowników, czemu
służy jego wyposażenie
i aranżacja stworzona
przez inwestorów.

Wyposażenie: kanapa
Tomart / stolik i regał na
książki Almi Décor / oświetle-
nie Amplex

Kuchnia pełna kontrastów. Praktyczna i elegancka
– strefa zapasów przeniesiona została do zamyka-
nej spiżarni (po prawej).

Wyposażenie: podłoga – gres polerowany (120x60 cm)
/ blaty robocze i okładzina ścienna granit Star Galaxy / płyta
grzejna i piekarnik Siemens / okap Mastercook /

zowego, zdobią je wstawki czarnego szkła lakierowa-
nego oraz czarne uchwyty. Przeciwwagę dla gresowej
połogi w jasnym odcieniu beżu stanowi czarny granit
„Star Galaxy”, z którego wykonano blaty robocze oraz
okładzinę ściany.

Wspólna przestrzeń dzienna uwzględnia także
strefę wypoczynkową z tradycyjnym kominkiem, ale
w nowoczesnej formie – na tle ceramicznej okładziny
imitującej cegły.

Pojawiające się tu drzwi prowadzą do głównej sy-
pialni z łazienką przeznaczoną wyłącznie dla pani i pana
domu. Imponująca – także za sprawą podwyższonego
su6tu – przestrzeń sypialni została podzielona na części.

Ażurowe przepierzenie z białej, fantazyjnie frezowanej
płyty pozwoliło stworzyć tu swoisty azyl – miejsce, gdzie
można np. zasiąść w fotelu z książką. Z kolei wykoń-
czona płatkami złota ściana za wezgłowiem łóżka prze-
słania garderobę. Łazienkę i sypialnię dzielą szklane
drzwi; przestrzeń za nimi została starannie zaplano-
wana i podzielona na strefę kąpielową i sanitarną. Za-
stosowano tu tę samą, co w pozostałych częściach domu
paletę barw, zmieniając nieco proporcje na korzyść
czerni. Barwa podkreśla nowoczesny charakter salonu
kąpielowego, podczas gdy efektowne dodatki (lustro
w ozdobnej ramie, ceramiczne dekory, wisząca lampa)
wprowadzają nieco pałacowego szyku.

więcej wnętrz:

AUTORZY PROJEKTU: ARCH. WNĘTRZ DOMINIK RESPONDEK,
ARCH. WNĘTRZ JOANNA ZELER; OTWARTE STUDIO SZTUKA

TEKST I STYLIZACJA: ANNA USAKIEWICZ, FOT. BARTOSZ JAROSZ
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Z pomocą oryginalnego, ażurowego parawanu w sypialni wyzna-
czono także strefę relaksu.

Wyposażenie: parawan frezowany i lakierowany MDF / ściana nad łóżkiem wy-
kończona szlagmetalem / łóżko, tapicerowany zagłówek z szafkami nocnymi – ma-
nufaktura Boris Design (proj. Dominik Respondek, linia Dohar) / kinkiety Amplex/
parkiet jesion wędzony

Sypialnia z łazienką, przeznaczoną wyłącznie dla pani i pana domu
była marzeniem inwestorów.

Wyposażenie: ściana nad łóżkiem wykończona szlagmetalem / łóżko, tapicero-
wany zagłówek z szafkami nocnymi – manufaktura Boris Design (proj. Dominik
Respondek, linia Dohar) / kinkiety Amplex / parkiet jesion wędzony
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W przestronnym salonie kąpielowym
wydzielono strefę kąpielową i sani-
tarną. Wyznaczająca granicę ściana
działowa także dyskretnie zasłania
sanitariaty.

Wyposażenie: podłoga – gres Spazio Nova
Bell / ściana – płytki Vibrazioni Impronta Ce-
ramiche / sedes i bidet Hall marki Roca /
spłuczka podtynkowa Geberit

W strefie kąpielowej panuje nieco
buduarowy klimat, który
tworzy m.in. lampa z uroczymi, tek-
stylnymi abażurami oraz ceramiczne
dekory o rzeźbionej powierzchni.

Wyposażenie: podłoga – gres Spazio Nova
Bell / ściana – płytki Vibrazioni Impronta Ce-
ramiche / oświetlenie Amplex / wanna i ba-
teria Ideal Standard

Wyjątkowy charakter wnętrza ła-
zienki podkreśla gra faktur i kolorów.
Czerń kontra beż oraz dekoracyjny
tynk w zestawieniu z ceramicznymi
dekorami.

Wyposażenie: bateria umywalkowa Ideal
Standard / blat szafki z granitu / fronty szuf-
lad czarne szkło lakierowane


