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Wkład kominkowy w wersji Tunnel, który nie 
tylko ogrzewa pomieszczenie, ale pozwala cie-
kawie podzielić je na dwie części i nie sprawia 
przy tym przytłaczającego wrażenia. Dwie szyby 
pozwalają rozkoszować się widokiem ognia z obu 
stron. Wkłady Tunnel to doskonałe rozwiązanie 
dla wszystkich, którzy nie chcą ograniczać się do 
widoku ognia w jednym pomieszczeniu. Posiadają 
możliwość zabudowy całkowicie bez kratek oraz 
drzwiczki unoszone w bardzo precyzyjnym syste-
mie „easy-lift”, które do czyszczenia uchylają się za 
pomocą przycisku „klick-klack”. Dodatkowo ist-
nieje możliwość palenia w nich zarówno drewnem 
liściastym, jak i iglastym. www.brunner.pl

P rezentowana realizacja powstała w nowoczesnym 
domu pod Toruniem. Właścicielom zależało, aby 
aranżacja wnętrza oparta była na materiałach najwyż-

szej jakości oraz na naturalnej palecie barw. Nasza pra-
cownia sprostała temu zadaniu i w efekcie udało się nam 
stworzyć nowoczesny i luksusowy wystrój, jednak niepo-
zbawiony przytulności i ciepła.

Dużą rolę w domu odgrywa niezwykle przestronny 
salon, który otwiera się na wysokość dwóch kondygnacji 
i posiada urzekający widok na ogród, który schodzi ku 
jezioru. Sercem salonu jest monumentalny kominek 
opalany drewnem, który opiera się na wkładzie 
kominkowym marki Brunner. Model paleniska 

z przeszkleniami vis-à-vis dzieli funkcjonalnie przestrzeń 
oraz umożliwia oglądanie tańczących płomieni zarówno 
z wygodnych kanap w salonie, jak i siedząc przy stole 
w jadalni. Do wykończenia kominka wykorzystano 
kamień naturalny, który został sprowadzony bezpośrednio 
z Włoch. Dodatkowo górna część realizacji została 
wykonana z drewnianych paneli, które nadają całości 
lekkości i wprowadzają naturalny klimat do wnętrza.

Materiały wykorzystane przy obudowie kominka są 
spójne z pozostałymi pomieszczeniami domu i two-
rzą harmonijną całość. Najważniejszym z nich jest dąb, 
który pojawia się na podłodze, schodach oraz obudowie 
kominka. Drugi ważny wątek stanowi beton.

Projekt wnętrza domu o powierzchni 300 m2 został 
przygotowany na podstawie szczegółowych wytycznych 
inwestorów oraz architekta budynku. Nasza współpraca 
była oparta na wspólnych założeniach funkcjonalnych, 
dzięki temu powstało wnętrze spójne z okolicą, w której 
znajduje się budynek.

W Mum Studio projektujemy wnętrza, które są zgodne 
z naszym poczuciem estetyki, oraz szczegółowo poznajemy 
potrzeby klienta, dzięki czemu powstają wnętrza nietuzin-
kowe i „szyte na miarę” każdego klienta. Dbamy o każdy 
szczegół, szlachetność materiałów oraz – przede wszystkim 
– o funkcjonalność. Lata doświadczeń, poparte wiedzą 
oraz wykształceniem, pozwalają nam na realizowanie naj-
bardziej wymagających projektów. A robimy to z przyjem-
nością, gdyż architektura wnętrz to nasza pasja.

www.mumstudio.pl
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