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...zgodnie z tradycją,
ale na miarę
naszych czasów
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ARTTU lubi trudne tematy i wymagających Inwestorów, oczekujących
funkcjonalnego wnętrza w nowoczesnej powłoce.
racownia Architektury ARTTU, mieszcząca się na warszawskim Ursynowie,
specjalizuje się w projektach domów

dla klientów indywidualnych, tworzonych z myślą
o współczesnej rodzinie. Zespół stanowią dwie
doświadczone architektki, które od kilku lat wspól-
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nie pracując, wzajemnie uzupełniają swoje nieco
odmienne style projektowania. W efekcie powstaje
miła dla oka, stonowana architektura środka –
połączenie tradycji z nowoczesnością. Architektura
ponadczasowa, która również za 20–30 lat będzie
odbierana jako współczesna i aktualna.
Ulubione materiały Pracowni to naturalny
kamień, drewno, cegła elewacyjna i blacha TiZn.
W opinii projektantek, dom to nie tylko estetyczna bryła, ale także, a może przede wszystkim,
przestrzeń do życia, dopasowana do konkretnego
odbiorcy. Każdy projekt jest traktowany w pracowni indywidualnie, a klientom nie proponuje się
gotowych rozwiązań, niczego nie narzuca. Efekt
końcowy jest wynikiem wielu spotkań, rozmów
na temat stylu życia, sposobu funkcjonowania rodziny, a także możliwości finansowych Inwestora.
Pracownia ARTTU zajmuje się również projektowaniem wnętrz, dzięki czemu, także przy projektach budowlanych, już od pierwszych rysunków

Inwestor „obserwuje” dom z perspektywy ogrodu
i wnętrza. Może też przekazać swoje oczekiwania
odnośnie sposobu aranżacji pomieszczeń, wyposażenia łazienek i kuchni.
Pracownia nie odmawia współpracy Inwestorom
z odległych zakątków Polski. Potrzebuje wówczas
jedynie szczegółowej dokumentacji fotograficznej
oraz sprecyzowania oczekiwań.
ARTTU lubi trudne tematy i wymagających
Inwestorów, oczekujących funkcjonalnego wnętrza
w nowoczesnej powłoce. Ostatnio specjalnością
Pracowni stają się skomplikowane rozbudowy,
przebudowy, modernizacje.
Różnorodność projektów Pracowni ARTTU
świadczy o dużej elastyczności w projektowaniu
i indywidualnym traktowaniu każdego projektu. q

1, 2, 3, 4 przykłady rozbudowy
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od lewej: Maria Falkiewicz,
Małgorzata Adamowska
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