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CHABER 3 – P.U. 135,2 m2 + garaż

Chaber 2 to energooszczędny, niewielki dom, który z pewnością zachwyci miłośników tradycyjnej architektury. Ten dom o prostej 
bryle cechuje się ciekawym doborem detalu architektonicznego. Budynek intryguje reprezentacyjnym wejściem zaakcentowanym 
kolumnami i fantazyjnie wyprofilowanym murkiem wokół schodów. Rozciągnięta, przestrzenna i ozdobna płaszczyzna schodów 
uatrakcyjnia też ogrodową elewację. Klasyczny, dwuspadowy dach i garaż w zwartej bryle budynku, to elementy pozytywnie wpły-
wające na koszty budowy tego domu.

CHABER 2
W POSZUKIWANIU DOSKONAŁOŚCI

tekst i wizualizacje wnętrz: MTM STYL





Chaber 2 na stosunkowo niewielkiej powierzchni 
łączy wiele praktycznych pomieszczeń służących 
wygodzie mieszkańców. Dość duża kotłownia 
nie ogranicza inwestorów w wyborze sposobu 
ogrzewania. Z kolei obecność spiżarni przy kuchni 
z pewnością ucieszy panią domu, która wykorzy-
sta to pomieszczenie do przechowywania prze-
tworów, zapasów i sprzętów kuchennych.

Mocną stroną projektu jest również funkcjonalne 
rozdysponowanie poddasza. Zawiera ono trzy 
przestronne sypialnie (sypialnia rodziców wypo-
sażona jest w oddzielną łazienkę i mini garde-
robę), łazienkę i spory hol, który oprócz funkcji 
komunikacyjnej stanowi też przestrzeń relaksu. 
Można tu umieścić ogólnodostępny komputer 
lub w ciszy wypić kawę i oddać się lekturze. 

Wnętrze parteru jest jasne, przestrzenne, radosne. 
Gama kolorystyczna wnętrza zachwyca i intrygu-
je. Barwę dominującą stanowią odcienie bieli 
i kremu ścian oraz mebli. Na barwę dopełniającą 
wybrano stonowany beż podłogi. Całość uzupeł-
niono kontrastującymi akcentami intensywnego 
fioletu. Obecność fioletowych poduszek, zasłon 
i elementów na ścianach uatrakcyjnia przestrzeń, 
czyni ją ekskluzywną i niejednoznaczną. Pikanterii 
dodaje też artystyczny ciemnofioletowy zegar za-
wieszony na ściance pomiędzy jadalnią a holem. 
Na dodatki, w zależności od preferencji, można 
też wybrać przedmioty utrzymane w barwach po-
krewnych do fioletu: w kolorze lawendy, pastelo-
wej purpury lub mlecznego koktajlu z jagód. 

W przestrzennym salonie punktem centralnym jest kominek z elementami drewna i ozdobnymi 
profilami utrzymany w kolorystyce ścian. Sufit, obniżony nad kuchnią i częścią jadalni, optycz-
nie zmniejsza i ociepla wnętrze. Harmonijne połączenie barw, detali i elementów oświetlenio-
wych czyni z zaaranżowanej przestrzeni spójną i przyjazną całość.


