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Beton i szkło jednoznacznie kojarzą się z chłodnymi, neutralnymi wnętrzami biurowców czy 
hal fabrycznych. Czy możliwe jest wykorzystanie tych materiałów do stworzenia przytulnego, 

bezpiecznego i tchnącego domowym ciepłem domu jednorodzinnego? Okazuje się, że połączenie 
nowoczesnych surowców z barwnymi akcentami, naturalnym drewnem oraz rozświetloną 

przestrzenią to niezwykle udany przepis na nietuzinkowy projekt komfortowego lokum 
mieszkalnego dla rodziny z dziećmi.

G
łównymi wyznacznikami podczas two-
rzenia projektu przestrzeni domu były 
jego funkcjonalność, otwartość, nowo-
czesność oraz wygoda. To elementy skła-
dowe ważne dla właścicieli urządzanych 

wnętrz. Przestrzeń zaplanowano zaaranżować tak, by rodzina 
z dwójką małych dzieci czuła się w niej przytulnie. Nie chciano 
jednak rezygnować z nowoczesnych materiałów, takich jak szło 
i beton. Budynek miał być również bezpieczny, mimo dużej 
ilości przeszkleń otwierających wnętrza na dość ruchliwe oto-
czenie domu. 

Bardzo duży nacisk został położony na układ funkcjonalny, 
który determinuje wizualną aranżację całego wnętrza. Dom 
podzielony jest wyraźnie na dwie główne strefy: zorganizowaną 
na parterze część otwartą, dzienną, przeznaczoną dla domow-
ników oraz gości i przestrzeń „zamkniętą”, czyli prywatną, 
znajdującą się na górnej kondygnacji, złożoną z sypialni, pokoi 
dziecinnych oraz łazienki mieszkańców.

Parter domu wyraźnie odcina się od pozostałych przestrzeni. 
To pozbawiona ścian działowych jedna, spójna przestrzeń, 
którą tworzą przenikające się strefy kuchenna, jadalniana oraz 
wypoczynkowa. Z jednej strony zaaranżowane są one na bazie 
tych samych materiałów wykończeniowych, z drugiej – wyraź-
nie się od siebie odcinają dzięki odpowiedniemu ustawieniu 
mebli, które optycznie wydzielają każdą z funkcjonalnych stref. 
Powierzchnia parteru nie jest duża, ale za sprawą jednorodno-
ści wyposażenia i – przede wszystkim – dużym oknom, zyskała 
na przestronności oraz znacznie otworzyła wnętrza na to, co 
widoczne na zewnątrz.

betonemZ
malowany
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Na powiększenie optyki całości duży wpływ 
mają także zastosowane materiały wykończeniowe, 
wszędzie takie same, spójne zarówno pod kątem 
strukturalnym, jak i kolorystycznym. Kreują one 
jednorodną stylistycznie przestrzeń, która stanowi 
ponadczasową i uniwersalną ramę dla wszelkich 
dodatków dobranych tak, by nowoczesny, roz-
świetlony dzięki przeszkleniom parter był przy-
tulny, ciepły, gwarantował komfort oraz poczucie 
bezpieczeństwa.

Dodatki grają w stylizacji kluczową rolę – 
to one decydują o ociepleniu wydawałoby się 
zimnych wnętrz parteru. W jego przestrzeni 
dominantą są bowiem barwy szare oraz chłodne 
materiały wykończeniowe. Podstawowy surowiec 
to beton, który znajduje się zarówno na podłodze, 
jak i na ścianach otwartej strefy domu. Podłoga 
całego parteru pokryta została żywicą epoksydową 
o strukturze betonu. To bezspoinowe tworzywo jest 
neutralne optycznie i – co najważniejsze – funkcjo-
nalne, na czym zależało właścicielom. Wyróżnia 
się niezwykłą wytrzymałością na zarysowania czy 
ścieranie oraz odpornością na wysokie i niskie tem-
peratury, jest łatwy w pielęgnacji, wodoodporny, 
nie przyjmuje plam, zatem jego jednoczesne zasto-
sowanie w kuchni, jak i strefie wypoczynku okazało 
dobrym rozwiązaniem. Satynowe wykończenie jest 
aksamitne w dotyku i ciepłe, w przeciwieństwie 
do tradycyjnych płytek ceramicznych. To ważne, 
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ponieważ wybrana podłoga stanowi kontrast dla betonowych, 
zimnych tynków, pokrywających ściany otwartego wnętrza. 

Finalne wrażenie przytulności szarej, chłodnej kolorystycznie 
ramy podłogowo-ściennej uzyskane zostało poprzez detale. O 
ich cieple nie decyduje jednak barwa, a struktury i zastosowane 
materiały. Grafitowa, wygodna kanapa wykończona ciepłą 
w dotyku, grubą tkaniną, szare, ciężkie, ale miękko układające 
się zasłony, białe, drewniane fronty kuchenne uzupełnione 
o miętowo-zielone, ciepłe w odbiorze szkło hartowane, zabez-
pieczające betonową ścianę przed zabrudzeniami. Jedna żółta 
poduszka wprowadzająca żywą barwę do wnętrza, drewniany stół 
i stolik kawowy – to elementy, które budują przytulną atmosferę 
całości. Analizując tę aranżację, można zdecydowanie stwierdzić, 
że całość została dokładnie przemyślana – niczego nie ma ani za 

dużo, ani za mało. Dzięki tym doskonale wyważonym proporcjom 
wystarczyły trzy ciepłe drewniane punkty na całej powierzchni par-
teru, by uzyskać zamierzony efekt. Stół jadalniany, stolik kawowy 
oraz drewniany bieg schodów dywanowych okazały się dosta-
teczne, by wraz z ciepłym oświetleniem zrównoważyć betonowe 
struktury, szarości, zimne szkło balustrady, okien czy jadalnianych 
transparentnych krzeseł, a także ciemnej, małej łazienki gościnnej, 
zlokalizowanej na parterze. Nawet widoczne za oknami mroźne 
sceny śnieżnego krajobrazu nie są w stanie zaburzyć przytulnego 
wrażenia, jakie wywołują te wnętrza. W tak jednorodnej przestrzeni 
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uwagę zwraca każdy detal. Wzrok przykuwają 
białe klamki uzupełniające takież połacie drzwi 
wewnętrznych, a także czarne, proste uchwyty 
dekorujące szafki kuchenne oraz przede 
wszystkim klatka schodowa, prowadząca do 
prywatnych pomieszczeń na piętrze. 

Ściana schodowa wraz ze schodami zasłu-
gują na szczególną uwagę, ponieważ to bardzo 
przemyślana kompozycja, która płynnie wpi-
suje się we wnętrza parteru. Przede wszystkim 
odzwierciedla ona wyraźny podział architek-
tury domu na otwartą strefę dzienną oraz strefę 
„zamkniętą”, prywatną, przeznaczoną tylko 
dla domowników. Schody mają dwa zabiegi 
– pierwszy stanowi ciężki optycznie, muro-
wany podest, który został wykończony żywicą 
i osadzony na podłodze w optyce parteru. 
Zabieg drugi to drewniane schody dywanowe, 
lekkie, mocno kontrastujące z materiałem 
betonowym. 

Drewniane schody prowadzą bowiem na 
prywatne piętro, którego podłoga wykończona 
jest ciepłą, drewnianą deską. Ten drugi bieg 
schodów należy więc optycznie do przestrzeni, 
jaką zastaniemy na górze i tym samym dzieli 
dom na dwie wyraźne strefy. Nie jest to jednak 
podział drastyczny. Lekkie schody korespon-
dują bowiem z drewnianym, umieszczonym 
naprzeciwko stołem jadalnianym. Podobnie 
ściana klatki schodowej zapewnia płynne 
przejście między tym, co widzimy na dole, 
a pokrywą pionowej płaszczyzny górnej kondy-
gnacji. Została ona pokryta gładkimi panelami 
3D w formie kwadratów. Panele stanowiące 
wykończenie ściany schodowej widocznej 
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z perspektywy wnętrza parteru zostały pokryte – podobnie jak 
ściany – betonowym tynkiem, natomiast im wyżej, tym większa 
część komponentów została pomalowana białą farbą, by w końcu 
u góry zlać się z białymi powierzchniami prywatnych pomiesz-
czeń. Całość jawi się więc niczym pasujące do siebie, biało-szare, 
logicznie poukładane klocki, przywołujące na myśl popularną kie-
dyś grę Tetris. To płynne i ciekawe wizualnie „przejście” między 
dolną a górną przestrzenią wnętrz kusi, by zajrzeć do pomieszczeń 
właścicieli, ale te niech pozostaną ich prywatną, zamkniętą przed 
ciekawymi gośćmi strefą... 
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