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DZIAŁKA

INWESTORZY
Mał żeń stwo – z dwie ma cór ka mi w wie -

ku szkol nym – zaj mo wa ło do tych czas

miesz ka nie w ty po wym, miej skim blo ku.

Po nie waż chcie li zmie nić swój tryb ży cia

i wa run ki by to we, po sta no wi li zbu do wać

dom – wy god ny, ory gi nal ny i do sko na le

do pa so wa ny do ich po trzeb. 

Miał to być bu dy nek do 200 m2 (osta -

tecznie po wierz chnia użyt ko wa wy nio -

sła 290 m2), ra czej tra dy cyj ny, ale za ra -

zem ory gi nal ny, zgod ny ze współ czes ną

ska lą wraż li wo ści i za sa da mi no wo czes -

ne go, ener go osz częd ne go bu dow nic twa.

Ja ko że nie mie li żad nych wcześ niej -

szych do świad czeń z bu dow nic twem

i chcie li, by ar chi tekt był ich mo de ra to -

rem i prze wod ni kiem, zde cy do wa li się 

na za mó wie nie pro jek tu in dy wi du al ne go.

Je go au to rów zna le źli po przej rze niu wie -

lu stron in ter ne to wych. 

PORADYARCHITEKTONICZNE PROJEKTNA ZAMÓWIENIE

MIAŁ PASOWAĆ CAŁEJ RODZINIE I... DO LASU PORASTAJĄCEGO
DZIAŁKĘ. A NA DODATEK NIE RAZIĆ NOWOŚCIĄ, LECZ SPRAWIAĆ
WRAŻENIE JAKBY STAŁ TU OD ZAWSZE. MUSIAŁ WIĘC POWSTAĆ 
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.

Inwe sto rzy ku pi li za drze wio ną par ce lę

o po wierz chni 1500 m2, po ło żo ną w leś -

nym kwar ta le do mów jed no ro dzin nych

w jed nej z pod war szaw skich miej sco wo -

ści. Na dział ce roś nie tro chę so sen, brzóz,

a tak że kil ka młodych dę bów. 

Po nie waż przez skraj po se sji prze bie ga

ukry ta pod zie mią nit ka głów ne go wo do -

cią gu miej skie go, swo bo da lo ka li za cji bu -

dyn ku by ła nie co ogra ni czo na. Nad sie cią

prze wo dów moż na by ło urzą dzić je dy nie

miej sce do re kre a cji. I tak właś nie się stało. 

DOMW LEŚNYCH
KLIMATACH

Powierzchnia  
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Powierzchnia 
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Wymiary działki: 27 × 61,5 m
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AUTORZY PROJEKTU

MAGDALENA IGNACZAK JACEK KUNCA

JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE 

Au to rzy pro jek tu pro wa dzą swo ją fir mę od pra wie 20 lat. Spe cja li zu ją się w pro jek to wa niu 

du żych do mów jed no ro dzin nych, re zy den cji, a tak że po sia dło ści wiej skich. 
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� Uwa ża my, że przy pro jek to wa niu klu czo -

wa jest fun kcjo nal ność, do pa so wa nie do po -

trzeb przy szłych użyt kow ni ków. To pod sta -

wa, bez któ rej na wet naj bar dziej wy szu ka ne

de ta le są tyl ko ozdób ka mi. 

�Sta ra my się, aby ar chi tek tu ra do mu, je go wnę -

trze i ogród two rzy ły in te gral ną ca łość i kre a tyw -

nie wpi sy wa ły się w oto cze nie. 

�Lu bi my wiel kie prze szkle nia, otwie ra ją ce wnę -

trze na ogród. 

�Wyz na je my za sa dę, że pro jekt nie jest ce lem

sa mym w so bie. Dla nas li czą się prze de

wszyst kim re a li za cje.

�Dba my, aby na sze pro jek ty by ły kla row ne, wy -

wa żo ne i nie prze ła do wa ne, ale też szu ka my róż -

nych po my słów na każ dy pro jekt. 

�Nie bo i my się kon tra stów, śmia łych roz wią -

zań, ze sta wień róż nych ma te ria łów. Sta re ele -

men ty har mo nij nie łą czy my z no wo czes ny mi

roz wią za nia mi. 
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PROJEKT NA ZAMÓWIENIE

GŁÓWNE ZA ŁO ŻE NIA PROJEKTANTÓW

�4 Elewacja wejściowa –widok od południowego zachodu �5 Elewacja wejściowa –widok od wjazdu na działkę

�2Widok na dom od strony ulicy�1 Ele wa cja ogro do wa z jesz cze nieza roś nię tą pergolą

�3Widok na elewację wschodnią

FOT.: JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE 

Ar chi tek ci za pro jek to wa li nie tyl ko bry łę

do mu, ale tak że je go wnę trza oraz oto cze -

nie – ogro dze nie, wia tę ga ra żo wą, pod ja -

zdy oraz ma łą ar chi tek tu rę. Poz wo li ło to

za cho wać sty li stycz ną kla row ność, a tym

sa mym ele gan cję ca ło ści za ło że nia. 

Naj waż niej sze by ło do bre wpi sa nie bu -

dyn ku w leś ny kra jo braz tak, aby je go

kształt nie znisz czył ukła du drzew 

na par ce li, a spo glą da ją cy przez ok na

miesz kań cy nie utra ci li ni cze go z uro dy

ota cza ją ce go dom ogro du.

By wizerunek domu nie
kojarzył się z nieskazitelną
nowością, zdecydowano się
na patynowane dachówki 
oraz inne „postarzające”
detale. Podmiejski charakter
podkreślają poziome deski 
na elewacjach.
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WYGLĄD BUDYNKU
Dom za pro jek to wa no na rzu cie li te ry L.

Bu dy nek skła da się z dwóch czę ści: pię -

tro we go kor pu su głów ne go z ho lem wej -

ścio wym, kuch nią, ga bi ne tem i sy pial nia -

mi na gó rze, oraz z nie co niż szej par tii,

miesz czą cej wy so ki sa lon z ja dal nią. 

Bu dy nek wznie sio no z pu sta ków ce ra -

micz nych, ocie plo nych weł ną mi ne ral ną,

i prze kry to wy koń czo nym da chów ką ce ra -

micz ną da chem czte ros pa do wym nad

wyż szą czę ścią bu dyn ku, prze cho dzą cym

w dwus pa do wy nad sa lo nem i ja dal nią.

Aby pod kre ślić leś ny, pod miej ski cha -

rak ter do mu, na ścia ny ze wnętrz ne po ło -

żo no po zio me, sze ro kie de ski mo drze wio -

we. Z te go sa me go drew na zbu do wa no

nad ta ra sem per go lę przy le ga ją cą do

dwóch ścian sa lo nu, któ ra po kil ku la tach

ob roś nie pną cza mi, two rząc zie lo ny dach. 

Du że i licz ne otwo ry okien ne łą czą wnę -

trze do mu z ota cza ją cym go kra jo bra zem. 

Ele gan ckie prze szklo ne drzwi za pra -

sza ją z pod cie nia do środ ka. 

Twór com pro jek tu, a tak że in we sto rom,

za le ża ło na tym, że by bu dy nek „nie lśnił

no wo ścią”. Stąd też za sto so wa nie do je -

go wy koń cze nia spa ty no wa nych da chó -

wek czy ce gieł, któ re zdo bią front do mu

oraz sta no wią bu du lec ko mi na i ko min ka

(za rów no na ze wnątrz, jak i we wnątrz). 

Za dba no rów nież o to, by cyn ko wo-ty -

ta no we ryn ny też zo sta ły wy ko na ne ze

spe cjal nie po sta rzo ne go ma te ria łu. Po -

dob ny cha rak ter na da no tak że me ta lo wej

bra mie, osa dzo nej po mię dzy ce gla ny mi

mur ka mi.

WNĘTRZA I ICH FUNKCJE
Dom za pro jek to wa no dla czte rech osób.

Cha rak te ry zu je go lo gicz ny, fun kcjo nal ny

roz kład po miesz czeń. Wszyst ko ma tu

słu żyć wy go dzie i do bre mu sa mo po czu -

ciu miesz kań ców. 

Na pra wo od ho lu ulo ko wa no ga bi net,

toaletę i po miesz cze nie gos po dar cze. 

Na le wo jest kuch nia z wy spą, otwie ra ją -

ca się na ja dal nię oraz ob szer na spi żar -

nia. Da lej znaj du je się się ga ją cy pier -

wsze go pię tra sa lon, którego wysokość

podkreśla wielkie ok no. Do sa lo nu pro wa -

dzi du ży ko ry tarz z wiel ki mi bocz ny mi

prze szkle nia mi, do którego przylegają

scho dy na pię tro oraz gar de ro ba.

Na dru giej kon dy gna cji jest an tre so la,

peł nią ca fun kcję bib lio te ki i miej sca sta łej

eks po zy cji ro dzin nych fo to gra fii. Stąd pro -

wa dzą wej ścia do sy pial ni pań stwa do mu,

z gar de ro bą, ła zien ką i ka me ral nym ta ra -

sem, a tak że przez przeszklony korytarz do

bliź nia czych sy pial ni ich dwóch có rek. 

Na pię trze zna laz ło się też po miesz cze -

nie prze zna czo ne na do dat ko wą sy pial nię,

oraz ła zien ka dla dzie ci, a tak że nie wiel kie

stu dio – azyl pa na do mu – oświet lo ne czte -

re ma ok na mi po ła cio wy mi.
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1 � PLAN PARTERU
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2 � PLAN PIĘTRA

salon 
54 m2

sypialnia 
20 m2
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