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S A L O N Y

Ka˝dy ma 
jakiegoÊ bzika…

AUTOR PROJEKTU: ARCH. MACIEJ BO¸TRUCZYK
FOT. MONIKA FILIPIUK

…ka˝dy jakieÊ hobby ma! Jeszcze lepiej, jeÊli
mo˝e dzieliç swoje pasje z bliskimi. Nic przecie˝
tak nie zbli˝a, jak wspólnie sp´dzony czas,
na przyk∏ad przy ulubionym filmie, czy oglàda-
niu starych fotografii.

Za a˝urowà Êciankà z pleksi (w g∏´bi) zaaran˝owano

garderob´. Jej drewniany stela˝ i folia z motywem kwia-

towym doskonale wpisujà si´ w stylistyk´ wn´trza. 
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RODZINA, DO KTÓREJ NALE˚Y PODDASZE, TO

PRAWDZIWI PASJONACI KINA, dlatego wn´trze urzàdzono

tak, by na co dzieƒ mogli rozwijaç swoje zainteresowania: znacznà

jego cz´Êç zaaran˝owano na sal´ kinowo-wypoczynkowà. W∏aÊci-

ciele nie mieli ÊciÊle okreÊlonych preferencji, jeÊli chodzi o stylisty-

k´ wn´trza, pewni byli tylko, ˝e muszà si´ w nim znaleêç: projektor

do odtwarzania filmów i du˝y zwijany ekran. Kolejne pomys∏y rodzi-

∏y si´ stopniowo.

Salon nasycony jest g∏´bokimi i zdecydowanymi barwami:

ciemny kolor majà eleganckie kanapy, które zaj´∏y tu centralne

miejsce oraz nó˝ki szklanego stolika kawowego. Nad nim zawis∏a

a˝urowa lampa o oryginalnej nazwie... „Czarna Wdowa”. Ciemna

Na Êcianie pod skosem zawieszono
pamiàtkowe zdj´cia ze wspólnych 
podró˝y. Dzi´ki zamontowanym
nad nimi reflektorkom oryginalny kàcik
jest bardziej widoczny, a domowa 
galeria wyglàda bardzo profesjonalnie. 



jest tak˝e pod∏oga, korespondujàce z nià belki stropowe, jak rów-

nie˝ wiszàcy pod oknem grzejnik. Mimo takiego zestawienia barw,

wn´trze jest bardzo jasne i przestronne, na co wp∏yw majà dodajà-

ce mu Êwie˝oÊci „surowe” nieotynkowane Êciany, pokryte bia∏à far-

bà. Wielkie okna dachowe zapewniajà odpowiednie nas∏onecznie-

nie w dzieƒ, wieczorny nastrój budujà zaÊ liczne lampy i punkty

Êwietlne, jak chocia˝by te zamontowane w belkach stropowych.

Niemal ka˝dy element wystroju poddasza podporzàdkowany

jest jego najwa˝niejszej cz´Êci: „sali kinowej”. Szyby ogromnego

pó∏okràg∏ego okna, które cz´sto przys∏ania zwijany ekran, wykona-

no z nieprzejrzystego szk∏a, dzi´ki czemu wpadajàce przez nie

Êwiat∏o jest delikatniejsze i nie przeszkadza w oglàdaniu filmów.

Znajdujàcy si´ tu˝ obok komin przybra∏ postaç pó∏ki, na której po-

stawiono sprz´t RTV, zaÊ wiszàca powy˝ej klimatyzacja do z∏udze-

nia przypomina p∏aski ekran telewizora.

Mimo ˝e wn´trze nasycone jest
ciemnymi kolorami, zupe∏nie
nie przyt∏acza. To zas∏uga m.in.
wysokich stropów i nieos∏oni´-
tych belek, dzi´ki którym salon
zyska∏ na przestronnoÊci.


