salon, kuchnia, łazienka

i wiele więcej...
sitting room, kitchen, bathroom
and much more...

Salon i Kuchnia

strefa rodzinno-towarzyska /

Sitting room and kitchen
family and friends zone

Domowe wnętrza postrzegamy kompleksowo. Choć pełnią
różne funkcje i inaczej wyglądają, razem tworzą jedność,
azyl dla całej rodziny. Stąd każde wnętrze jest ważne i każde
wymaga profesjonalnego zaaranżowania tak pod względem
funkcjonalnym, jak i estetycznym. Zgodnie ze współczesnymi
trendami kuchnia i salon stanowią otwartą strefę dzienną, w której
integruje się cała rodzina i w której toczy się życie towarzyskie.
Te wnętrza przenikają się i nawzajem dopełniają. Aranżacje
utrzymane w tej samej stylistyce i palecie kolorystycznej oraz
przy zastosowaniu użytecznych rozwiązań pozwolą wykreować
harmonijną i komfortową przestrzeń.
We approach home interiors in a comprehensive way. Although
the rooms differ in terms of function and appearance, together
they make a whole: a haven for the family living there. That is
why each interior is important and needs to be professionally
arranged, both as regards its functionality and aesthetic values.
In accordance with the contemporary trends, the kitchen and
the sitting room are the open day zone, where the whole family
can integrate and where the social life takes place. These interiors
overlap and complement each other.
Designs following the same style and colour range and made
with the use of practical solutions allow to create a harmonious
and comfortable space.
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Kuchnia / Kitchen

technika i estetyka / technology and beauty
Szczegółowe rzuty oraz wizualizacje przyszłych wnętrz są naszą metodą pracy. Dzięki nim, oczami wyobraźni, łatwo można
zobaczyć siebie w nowym domu i poczuć jego atmosferę.
Kuchnia to wnętrze wyjątkowe. Z jednej strony techniczne, gdzie ważne są niezawodne rozwiązania użytkowe, z drugiej
wymagające wyczucia estetycznego. Inspirując się określonym stylem, np. prowansalskim, tworzymy jego własną interpretację
przywiązując wagę do funkcjonalności i charakterystycznych detali.
Our method of work involves detailed plans and visualizations of the prospective interiors. This allows you to picture yourself in
the new house and feel its atmosphere.
Kitchen is a unique room. On the one hand, it serves technical functions, so reliable practical solutions are necessary. On the other
hand, it must be designed according to the principles of aesthetics. Inspired with a specific style (e.g. Provencal), we interpret it
anew, paying attention to functionality and characteristic details.
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Łazienka / Bathroom
relaks i komfort / relaxation and comfort
Za zrobione przez nas projekty bierzemy pełną odpowiedzialność.
Gwarantujemy ich wysokie walory użytkowe, nowoczesność
proponowanych rozwiązań oraz dobrą jakość materiałów
wykończeniowych.
W domowej hierarchii ważności systematycznie wzrasta ranga
łazienki. Awansowała do równoprawnego wnętrza, w którym
spędzamy coraz więcej czasu na dbaniu o własną urodę i zdrowie.
Łazienka wyposażona w nowoczesne urządzenia sanitarne
i wzbogacona efektownymi stylizacjami staje się pokojem
kąpielowym, w którym możemy także zrelaksować się i czuć
komfortowo.
We take full responsibility for our designs. We guarantee their high
practical values, cutting-edge solutions and high quality of the
finishing materials.
The importance of bathroom in the hierarchy of home interiors is
constantly growing. It is now regarded as equal to other interiors,
as a place where we spend more and more time, taking care of
our health and beauty. A bathroom fitted with modern sanitary
equipment and enriched with effective decors becomes a real
bath room, where we can also relax and feel comfortable.
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Pokój dziecięcy / Children’s bedroom
zabawa i nauka / play and learning

My nie tylko projektujemy wnętrza. My przede wszystkim doradzamy jak je zaaranżować, aby wypełniając swoje funkcje, spełniały
jednocześnie indywidualne oczekiwania użytkownika.
Dzieci to wyjątkowo wymagający klienci. W ich pokoju nie może zabraknąć miejsca na wypoczynek, ale również na zabawę i naukę.
A do tego lubią przestrzeń zindywidualizowaną, dowcipnie odzwierciedlającą ich naturę i charakter.
Our task is not only to design interiors. First of all, we advise you how to arrange them, so that they serve their function and at the same
time meet the users’ individual expectations. Children are especially demanding customers. Their room must have enough space for rest
but also for play and learning. Besides, they feel good in individualized space, amusingly reflecting their nature and personality.
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Szafy / Wardrobes
ergonomia i użyteczność /
ergonomics and functionality

Dysponujemy nie tylko niezbędnymi wiedzą i doświadczeniem,
ale również nowoczesnymi technologiami umożliwiającymi
funkcjonalne, a zarazem estetyczne zabudowanie także nietypowej
przestrzeni.
Szafy i zabudowy są użytecznymi elementami we wszystkich domowych
wnętrzach. Ich wygląd powinien wpisywać się w otaczającą stylistykę,
a systemy wewnętrznego zagospodarowania ułatwiać przechowywanie
rzeczy. Z doświadczenia wiemy, że ergonomia szaf i zabudów to
podstawa projektu, a zarazem zadowolenia przyszłych użytkowników.
Projektujemy i doradzamy jak zagospodarować każdą – w tym także
trudną i niestandardową – przestrzeń, dając jednocześnie gwarancję jej
najwyższej użyteczności.
We do not only have the necessary knowledge and experience, but also
modern technologies which allow functional and aesthetic use of any,
even atypical, space.
Wardrobes and built-ins are useful elements of all kinds of interiors.
Their appearance should suit the style of the surroundings, and
internal management systems should facilitate storage. We know from
experience that the ergonomics of wardrobes and built-ins is the crucial
element of the design, and thus of the satisfaction of future users. We
plan and advise you how to manage any space, including difficult and
atypical one, at the same time ensuring its highest functionality.

Przedpokój / Hall
wygoda i atrakcyjność /
convenience and attraction

Nad projektami wnętrz pracujemy zespołowo. Dzięki temu są one dopracowane
w najdrobniejszych szczegółach – od kwestii aranżacyjnych, przez technologiczne,
po estetyczne.
Przedpokój należy taktować jako wizytówkę domu. To pierwsze wnętrze, do którego
wchodzimy po otwarciu drzwi. Z reguły niezbyt duże wymaga specjalnej precyzji
projektowej oraz nadania mu odpowiedniej rangi. Tutaj niezbędne są atrakcyjne, a przy
tym praktyczne pomysły i rozwiązania, które zapewnią m.in. miejsce na wierzchnią odzież
i obuwie, zakątek z lustrem do sprawdzenia wyglądu. Istotny jest też efekt wizualny, bo
to właśnie pierwsze wrażenia najlepiej zapadają w pamięć.
We work as a team to design the interiors. Thanks to that, they are carefully arranged
in every detail: beginning with the issues of design, through technology, up to the
appearance of the rooms.
The hall should be treated as the showpiece of the home. It is the first place we enter
when we open the door. Usually not very spacious, it needs to be approached with special
design precision and given the appropriate significance. Here we need attractive and
practical ideas and solutions, which will provide space e.g. for overcoats and shoes, as
well as a mirror corner to check our look. The visual effect is also important, as it is the first
impressions that stay in our memory the longest.
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