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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
№

1
2
3
4
5
6
7

1 korytarz			
Площадь
Коридор2 kuchnia 			
8,17 м2
Кухня-гостиная
(студия) 		
60,24 м2
3 sypialnia
Спальня
18,03 м2
4 garderoba7,89 м2
Гардеробная
Ванная комната
10,57 м2
5 łazienka			
Санузел
2,44 м2
Кабинет6 toaleta		 		
7,24 м2
Sобщая
115,58 м2
7 gabinet 			
Помещение

metraż
8,17 m2
60,24 m2
18,03 m2
7,89 m2
10,57 m2
2,44 m2
7,24 m2

Loft MARTINarchitects
Para architektów Igor Martin i Olga Novikova ze studia MARTIN
-architects stworzyli projekt o wiele mówiącej nazwie Loft is Loft
w apartamencie mieszczącym się w nowoczesnym budynku
w centrum Kijowa. Rezydencja należy do młodego rzutkiego
prawnika, który raz w tygodniu lubi spotykać się tu z przyjaciółmi.
Projekt zrealizowano w stylu typowym dla loftów. Najważniejsze
w projekcie są meble i i elementy dekoracyjne wykonane przez
ukraińskich rzemieślników, lokalne firmy i tamtejszych designerów. Po raz pierwszy zaprezentowanu tu meble stworzone przez
Igora Martina dla firmy HIS (Home Ideas Supply. Apartament
wyposażono również w system „inteligentnego domu”, dzięki
któremu właściciel zarządza wszystkim ze swojego smartfona.

projektanci:
Igor Martin & Olga Novikova
z firmy MARTINarchitects
lokalizacja:
Kijów, Ukraina
apartament:
115 m2
termin realizacji:
2015

w mieszkaniu
playboya
Najmodniejszym słowem tego roku jest „hygge”. To duńska filozofia życia,
która wywarła wielki wpływ na sposób urządzania wnętrz. Chodzi z grubsza o to, że
ma być „przytulnie”. Czyli Duńczycy palą dużo świeczek, kupują koce, mają w domu
mnóstwo poduszeczek. To nie jest kompatybilne ze światopoglądem playboya.
– Dobry design od razu rzuca się w oczy, a doskonały jest niedostrzegalny
– mówią projektanci z biura MARTINarchitects (martins.com.ua).
Zgadzamy się z tym, dlatego ich projekt wybraliśmy, jako wzór dla playboya
i dodaliśmy kilka naszych propozycji.

www.martins.com.ua
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Salon

Najważniejsze pomieszczenie. Centrum dowodzenia!

Salon, zwany również zabawnie „dużym pokojem”, to najważniejsze pomieszczenie. A najważniejszym elementem tego najważniejszego pomieszczenia jest kanapa. To trochę tak jak w przypadku obiadu, w którym pierwsze skrzypce gra dobre
wino. Dlatego dobrze najpierw wybrać odpowiednią butelkę i do niej dobrać
potrawę, tak samo, jak we własnym domu najpierw wybierz kanapę, a potem
pomyśl, jak zaaranżować całą resztę.

insp ir a c je do domu p l ay b o ya

Narożnik Mantua z kolekcji Elegante
Stylowy narożnik na metalowych nóżkach, wyposażony w funkcję wysuwanego elektrycznie siedziska
oraz ruchome zagłówki. Od 6999 zł (cena zależy od

rodzaju skóry) / Salon Agata Warszawa Targówek,
www.agatameble.pl

Odtwarzacz Blu-ray Panasonic UB900
Dzięki wykorzystaniu unikatowej technologii firmy
Panasonic Ultra HD Blu-ray pozwala odtwarzać
w domu wierny oryginałowi obraz kinowej jakości.
Podnosząc jakość obrazu i dźwięki, UB900 zaprasza
do oszałamiającego świata nowych dźwięków
i obrazów. 2 680 zł

Notebook
Acer Swift 7
Najsmuklejszy laptop
świata – ma zaledwie
9,98 mm grubości.
A przy tym zaledwie
1,1 kg wagi, procesor
Intel Core 7. generacji,
dyski SSD, porty USB
3.1 typu C, czytnik
linii papilarnych.
Jego czarna
aluminiowa obudowa
w połączeniu
ze złotymi akcentami sprawi, że trafi
w gusta szerokiego
grona odbiorców.
13,3-calowy ekran IPS
o rozdzielczości Full
HD posiada bardzo
cienkie ramki, co dodatkowo pomniejsza
wizualnie urządzenie.

od 5799 zł

1.
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2.

3.

Elementy loftu

Otwarta przestrzeń

Czerwona cegła

Postindustrialne klimaty
są bardzo modne. W tym
mieszkaniu pozostawiono
starą kolumnę podtrzymującą strop, oryginalny sufit.
Całość dopełniają duże
okna.

Kuchnia w salonie nikogo
już nie dziwi – wszak mało
kto gotuje już godzinami
bigosy, by trzeba było
kuchnię wyrzucać
z pokoju. W tym mieszkaniu projektant poszedł
krok dalej i otworzył
salon także na sypialnię.

Cegła jest super,
ale wyłącznie jeśli pochodzi z „drugiego obiegu”.
Kupowaniu fabrycznie
starzonej cegiełki
mówimy: nicht-nicht!

marzec 2017

Komoda z aplikacją
kory dębowej
Z kolekcji Runa producenta Hartmann,
wykonana z litego dębu
z elementami przeszklenia oraz aplikacją z kory
dębowej. Na metalowych
nóżkach, które optycznie
dodają jej lekkości.

11786 zł
/ Salon Agata
Warszawa Targówek,
www.agatameble.pl

marzec 2017
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Łazienka
Musi być po męsku

Różnica między łazienką mężczyzny, a kobiety jest taka, że ona ma osobny ręcznik do każdej
części ciała. Minęły już czasy, gdy facetowi wystarczała brzytwa, woda kolońska
i szczoteczka do zębów, ale wyciąganie na wierzch kremików na zmarszczki nadal nie przystoi.

Urządzenie do składania
odzieży Foldimate

Klamka z szyfrem
Szyld zamka elektromechanicznego z kontrolerem dostępu na kartę
magnetyczną i zamek
szyfrowy. Do wyboru
w kolorze srebrnym lub
w kolorze antycznego
brązu. 353 zł / electro.pl

1.

1.

1.

Stół Triple Mix Kombi X producenta Klose
Rozkładany, wykonany z okleiny naturalnej w kolorze
dąb dziki. cena 3589 zł / Salon Agata

Warszawa Targówek, www.agatameble.pl

Wycieraczka
Telewizor Panasonic DX800
Połączenie doskonałej technologii japońskich inżynierów i wyszukanego wzornictwa europejskich
projektantów. Technologia Panasonic 4K PRO gwarantuje z kolei, że obraz wygląda dokładnie tak, jak
zamierzyli filmowcy. Urządzenie jest zgodne z certyfikatem Ultra HD Premium, co oznacza, że oprócz
wysokiej szczegółowości cechuje się też wiernym odwzorowaniem obrazu oraz obsługą HDR.

6 899 zł
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Z delikatną ramką
i napisem The Residence. Są też z napisem „penthouse”, ale
to by przecież było
zbyt ostentacyjne.

299 zł
/ bbhomeonline.pl

Globus
To atrybut męskiego
wnętrza, który jest
odporny na wszelkie
mody. A w awaryjnej
sytuacji, gdy skończą
wam się tematy do
rozmowy, zawsze
możesz zagaić "a
dokąd chciałabyś
polecieć?" i poszukać
wspólnie odpowiedzi
na tym stylowym
globusie. 69 zł

/ TK Maxx

Jak działa? Umieszczamy
na specjalnych wieszakach
od 15 do 20 ubrań. Maszyna
wciąga je, zmiękcza, perfumuje,
dezynfekuje i – uwaga, uwaga
– składa w kosteczkę.

Od 700 dolarów (w zależności
od wersji) / foldimate.com

Wanna z wbudowanym telewizorem
Futurystyczną wannę zaprojektował krzykliwy designer Karim Rashid, którego projekty słyną z organicznych kształtów. Wanna ma wbudowany wodoodporny
telewizor. Poza tym sam kształt niczego sobie.

Saturn TV Tub, cena na życzenie

Maszynka
elektryczna
Panasonic ES-LV6N
Głowica Multi-Flex 3D,
którą zastosowano
w modelu Panasonic
ES-LV6N, to opracowany
na nowo mechanizm udoskonalający ruch w trzech
wymiarach. Swobodny ruch
głowicy umożliwia lepsze
podążanie za konturami
twarzy. Bliższy kontakt przekłada się na gładszą skórę.

1 499 zł

marzec 2017
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Sypialnia

Nie potrzeba barku w kształcie globusa

Skok do łóżka i do dzieła!
Pewna szalona turystka na portalu rezerwacyjnym obsmarowała
hotel i wystawiła mu notę 1/10, ponieważ leżąc w łóżku nie mogła
czytać książki. Powód? Projektanci zrezygnowali z wezgłowia, nad
łóżkiem zawiesili półeczkę i biedaczyna nie miała się jak oprzeć.

Nie popełniaj tego błędu. Nawet jeśli jesteś święcie przekonany, że
żadnej kobiecie, która wpadnie do ciebie w gości, nie przejdzie
przez myśl, by w twoim łóżku akurat czytać książki. Jest przecież
tyle innych rzeczy do roboty...

1.

Dużo światła
W mieszkaniu sypialnię podzielono na osobny, mały gabinet,
który od sypialni oddzielono
szklaną ścianką. Dzięki temu
mogą nas budzić promyki słońca. A usypiać widok księżyca.

2.

Garderoba
Jeśli tylko masz taką możliwość
– wydziel choć krawek sypialni
na garderobę. Nie chodzi o to,
byś ubrania kolekcjonował. Ale
o to, być dbał o te, które masz.

3.

Lampka nocna z sufitu
Sprytne posunięcie, przy tym
wcale nie kosztowne czy
pracochłonne – warto pamiętać
o nim podczas remontu. Zaoszczędzisz dzięki takiej lampce
miejsce na stoliku nocnym.

Budzik z ekspresem
do kawy Barisieur

Łóżko Vinga z Carpe Diem
Ma materac z pianki, lateksu, z wypełnieniem sprężynowym oraz
toper, pięć regulowanych elektrycznie części zaprojektowanych
tak, aby redukować nacisk i zapewniać wygodę. Ponadto wyposażone w masaż wibracyjny, wsparcie lędźwiowe i oświetlenie
nocne. Wszystkie te funkcje obsługuje się za pomocą
bezprzewodowego pilota.

Od 36759 zł (cena za jeden segment 90 x 210 cm)
Salon Agata Warszawa Targówek, www.agatameble.pl

typ
a
p l ay bo y

Szezlong Lama Zanotta
Nowoczesny i minimalistyczny. Dzieło słynnej włoskiej
marki Zanotta. Poszycie z tkaninylub skóry.

24 900 zł / NAP
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Wieczorem nalewasz kawy do
zbiorniczka, ustawiasz godzinę
pobudki. A rano delikatny odgłos
i przyjemny aromat postawią cię
na nogi. Ok. 1800 zł

Lampa
podłogowa
Zurich
Wykonana
z przezroczystego szkła,
wys. 165 cm.

2199 zł
/ Salon Agata
Warszawa
Targówek,
www.agatameble.pl

Monitor Acer Predator Z301CT
Pierwszy na rynku zakrzywiony monitor 21:9 ze śledzeniem wzroku. Zapewnia pełne zanurzenie w grze. Produkt
otrzymał prestiżową nagrodę dla najlepszej innowacji
na targach CES 2017 w kategorii urządzeń peryferyjnych, zdobywając najwyższy wynik spośród wszystkich
zgłoszeń. 4299 zł

Aparat Panasonic LUMIX G80
Model aparatu
o wymiennej optyce, wyposażony w szereg zaawansowanych technologii oraz praktycznych funkcji wewnętrznych, a także w solidny i kompaktowy korpus.

3 699 zł (body)

Laptop Acer Predator 21 X
Pierwszy w historii laptop z zakrzywionym ekranem
i zintegrowaną technologią śledzenia wzroku.
Wyposażony jest w najnowszy procesor 7. generacji
Intel Core i7, 5 wentylatorów chłodzących oraz dwie
karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 1080.

9999 euro

marzec 2017
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Kuchnia

Laserowy nóż
do pizzy
Wskazuje dokładną linię cięcia,
która sprawi, że
wszystkie kawałki
pizzy będą równe.
Zawsze o jedną
awanturę rodzinną
mniej. 62 zł /

Ozdoba salonu (dlatego nie ma co jej ukrywać)

1.

2.

3.

Kominek

Wyspa

Piekarnik na dole

To akurat element wspomnianego „hygge”, który
ułatwi rozwinięcie akcji
niejednej randki u ciebie
w domu. Możesz puścić
jazz, możesz czytać jej
wiersze, ale i tak naturalny
ogień z kominka zbuduje
najlepszą atmosferę.

Największe marzenie
klasy średniej (zaraz po
słynnym Termomiksie).
Ważne: barowe stołki to
słaby pomysł. Mieszkasz
w domu a nie w klubie.

Przez wiele lat był odwrót
od piekarników podblatowych, a szczytem marzeń
było montowanie ich
na wysokości oczu. Nie
zabieramy zdania w tym
sporze. Sam się zastanów
czy wolisz się schylać, czy
dźwigać ciężką blachę.

thinkgeek.com

HD6 – ideał dla audiofila
Słuchawki RP-HD6 oprócz normalnej regulacji długości pałąka
słuchawki HD6 umożliwiają regulację w poziomie, co pozwoli dopasować położenie przetworników do położenia ucha. Można słuchać
ulubionej muzyki, gotując ulubione potrawy. 308 zł

Elektryczna maselniczka
Alfille Innovations

Stojak na ręcznik
papierowy z USB

Nie ma większego problemu na
świecie, niż za twarde lub nadtopione masło (jedynie gorzkie
awokado może się równać z tym
dramatem). Bez obaw, ta maselniczka trzyma stałą temperaturę.

Stojak zazwyczaj stoi
w centralnym miejscu
kuchni. Niech się na coś
przyda – ten TowlHub ma
kilka łączy USB, dzięki
którym możemy podładować nasze sprzęty.

259 zł / hammacher.com

Śmietnik
otwierany głosem

Ręczna wyciskarka do cytrusów
Nie ma lepszego sposobu, niż rozpoczęcie
dnia od soku ze świeżo wyciskanych pomarańczy lub grejpfrutów. Choćby kawosze byli
innego zdania. 129,99 zł / Duka

Innowacyjne urządzenie kalifornijskiej firmy
Simplehuman. Pozwala
wydawać komendy
głosowe śmietnikowi. Nie musimy go
dotykać, by sam się
otworzył. Ten wynalazek zmieni twoje życie.
Przynajmniej w czasie
wyrzucania śmieci.
Produkt niebawem
trafi do sprzedaży.

220 zł / towlhub.com

Pionowa
zmywarka
Ciekawa propozycja
dwóch projektantów
– Mohsena Jafariego
Maleka i Behzada Taheriego. Na razie czeka na
realizację, ale pokazuje,
że warto myśleć nieszablonowo.

179,99 euro

Jadalnia

w ładnym wnętrzu lepiej smakuje

Krzesło X2 Standard
Producenta Klose, nóżki dębowe w kolorze dębu dzikiego.

Od 717 zł (zależy od rodzaju tkaniny)
/ Salon Agata Warszawa Targówek,
www.agatameble.pl

Stojak na tosty
Nawet tak banalna rzecz
jak tosty na śniadanie
ma prawo być estetycznie podana.

59 zł / Zara Home

Zestaw do sushi
Nigiri
Komplet naczyń dla
dwojga podczas kolacji
w stylu azjatyckim.
W zestawie: dwie miseczki, pałeczki i podstawki.

35 zł / A-Tab
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