Tutaj żyją
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Odziedziczona po babci drewniana chata znów tętni
życiem rodzinnym. Modernizację wnętrz udało się
wykonać bez wyburzania i przestawiania ścian.
Układ pomieszczeń jest jak przed wiekiem.
Tekst: Małgorzata Nietupska

Projekt wnętrz: Kaza Interior Design, designkaza.com
Partner projektu: Dekorian Home, dekorianhome.pl
Zdjęcia: Marcin Boruń. marcinborun.com
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INFORMACJE O PROJEKCIE
Nazwa: Drewniana Chata
Konstrukcja: drewniana
Powierzchnia: ok. 130 m²
Lokalizacja: okolice Kielc
Rok powstania: ok. 100 lat temu
Projekt wnętrz: Kaza Interior Design,
designkaza.com
Partner projektu: Dekorian Home,
dekorianhome.pl

D

rewniana chata, którą właściciel
odziedziczył po babci, znajduje
się w okolicach Kielc. W tym regio‑
nie przez wieki budowano domy i zagrody
z drewna, zwykle w konstrukcji węgłowej,
kryte strzechą lub gontem. Licząca ponad
100 lat chata wiąże się z ciepłymi, rodzin‑
nymi wspomnieniami. Gdy przyszedł czas
na jej generalny remont, właścicielowi zale‑
żało, aby ten klimat zachować.

ÆÆUkład wnętrz
Dom ma ok. 130 m² powierzchni. W bu‑
dynku został zachowany pierwotny układ
wnętrz – obyło się bez wyburzania oraz
przestawiania ścian. Dostosowanie układu

pomieszczeń sprzed wieku do wymogów
współczesnych nie było łatwe. Zadanie
to zostało powierzone profesjonalnej ekipie
– Elizie Wojtasiewicz oraz Katarzynie Olejarz
z pracowni Kaza Interior Design. Partnerem
projektu była sieć salonów z wyposaże‑
niem wnętrz Dekorian Home.
Stary piec zastąpił dwustronny kominek,
a sień awansowała do roli holu. W dawnej,
największej izbie jest teraz elegancki salon
połączony z nowoczesną kuchnią. Znów
– jak kiedyś – toczy się tutaj rodzinne życie.
Jedno z pomieszczeń przeznaczono na sa‑
lon kąpielowy – w czasach, gdy dom budo‑
wano, na tak piękną łazienkę stać było tylko
zamożnych właścicieli pałaców i kamienic.
Drewniana chata przodków stała się kom‑
fortowym mieszkaniem.

ÆÆTradycja i nowoczesność
Aranżacja wnętrz po generalnym remoncie
jest nowoczesna, ale przeplata się z wątka‑
mi tradycyjnymi. Do domu prowadzą drew‑
niane drzwi. Z holu przechodzi się do strefy
dziennej – salonu połączonego z kuchnią.
Tutaj rodzina spędza najwięcej czasu. Bia‑
ło‑czarna zabudowa kuchenna ma nowo‑
czesny charakter. Wyspę zaprojektowano
tak, by podczas gotowania można było
oglądać telewizję, czy rozmawiać z osoba‑
mi siedzącymi przy stole i na kanapie.

Wnętrza w całym domu urządzono w od‑
cieniach zieleni, beżu, brązu z elementa‑
mi drewna i cegły. Warto zwrócić uwagę
na ciekawe wykończenie ścian, nawiązują‑
ce do tradycji oraz natury. W salonie uwa‑
gę zwraca ściana za telewizorem, na której
ułożono drewniane klepki. W kuchni zaś
pojawia się cegła. Ściankę rozpoczynającą
zabudowę kuchenną pomalowano farbą
tablicową włoskiej marki Metropolis. Do‑
mownicy robią na niej notatki, piszą miłe
słowa, czy rysują swojego pupila. To detal,
który, przez personalizację przy pomocy
kredy, nadaje wnętrzu domowy klimat.
W sypialni położono tapetę marki Khroma
w intrygującej nasyconej zieleni. W łazience
nie ma płytek. Sufit i jedną ze ścian poma‑
lowano farbami Para w odcieniu delikatnej
szarości. Pozostałe są wykończone meta‑
licznym tynkiem Senso od Metropolis.

ÆÆBlisko natury
Właściciele odnowili także wiekowy dom
z zewnątrz. Budynek ogacono, czyli osza‑
lowano deskami. Okna otrzymały stylowe,
drewniane okiennice. Nowe pokrycie da‑
chu do złudzenia naśladuje gont z drewna.
Obok domu wygospodarowano miejsce
na duży taras. Jest bliżej natury i rodzinnie
– jak dawniej.»

Stary dom ma układ pomieszczeń jak
przed wiekiem. Ich aranżacja jest jednak
nowoczesna.

Drewniany dom ma ok. 100 lat.
Odziedziczony został po babci. Generalny remont wykonano na zewnątrz i
wewnątrz.

Ceglana ściana w kuchni znakomicie pasuje do nowoczesnej
kuchni, a jednocześnie nawiązuje do tradycji.
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Drewniane detale nadają salonowi przytulny charakter.

Kącik do relaksu i czytania książek jest wyjątkowo przytulny.

Ścianę telewizyjną
wykończono bardzo
efektownie – drewnianą
klepką.

W sypialni uwagę zwraca tapeta w odcieniu nasyconej zieleni.
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Łazienka to komfortowy salon kąpielowy. Są tutaj m.in. piękna wanna i dwie umywalki.
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