
Nazywam się Natalia Osiecka i jestem właścicielką 
Pracowni aranżacji wnętrz - O-kreślarnia.
 
Wnętrza tworzę z myślą o ludziach i dla ludzi. 
Dziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu oraz współpracy z Klientami
pokazało mi jak różne potrzeby mają osoby planujące wykańczanie wnętrz.
Czasami potrzebujecie jedynie idei, wycinku wnętrza.
  
Przygotowałam dla  Was moje 3 autorskie pomysły na ścianę TV opracowane
jako kompletny projekt z wymiarami oraz wykazem użytych materiałów. 

Wymiary są wytyczną, którą musicie dostosować proporcjonalnie 
do Waszych wnętrz.   
  

Poznajmy się



Projekt 1 - czerń i sztukateria



Rysunek techniczny



Wyposażenie

Szafka RTV i regał do wykonania przez stolarza

ORAC DECOR C321 
Listwa su�towa

ORAC DECOR P8030 
Listwa ścienna
W projekcie użyto 10 szt.,
z których wykonano 3 ramki

Kinkiet MaxLight Spider
czarny - 2 szt.

Ściany pomalowane farbą Caparol  Samtex 7 
kolor: Warm Weiss 

Zamawiając w sklepie maszwnętrze.pl na hasło określarnia
otrzymasz 5% rabatu

Płytka ITALGRANITI CHARM 
EXPERIENCE 
CALACATTA PINK 120X120 cm

Meble wykonane z  płyty mdf, lakier mat RAL 9004. 
Fronty ry�owane np. Opti-front F512. 
Gałka MARTHA - S opa!interiors.   
Regał z płyty 18mm, lakier mat, RAL 9004.
Podświetlenie półek w pionie po obu stronach wnętrza regału taśmą led. 

KOMINEK STALOWY 
LUCY SLIM PRAWY



Projekt 2 - tapeta i zieleń



Rysunek techniczny



Wyposażenie

Szafka RTV  do wykonania przez stolarza

Listwa Creativa LK01 
10cm wys. 240 cm dług. 

Tapeta Wallart
Rainforest Beige. 
Winyl na �izelinie
struktura linen. 
Zamówienie
na wymiar. Zamawiając w sklepie maszwnętrze.pl na hasło określarnia

otrzymasz 5% rabatu

Płytka Cerrad Ceppo 
Nuovo Silver 
Mat 60x120.
Plytki ukladane od góry
- 5 sztuk.  

Korpus i fronty wykonane z  płyty mdf, lakier mat NCS S 3010-G30Y. 
Otwieranie szu�ad w systemie tip-on. 
Blat oraz listwy lamelowe wykonane z płyty  meblowaj EGGER 
H3349 ST19 Dąb Kaisersberg 18 mm.  



Projekt 3 - beton i panele 3D



Rysunek techniczny



Wyposażenie

Szafka RTV  do wykonania przez stolarza

Korpus i fronty wykonane z  płyty mdf, lakier mat NCS S 2000-N 
Otwieranie w systemie tip-on (dotyk). 
Szafka ma głęb. 55 cm i jest głębsza o 10 cm od zabudowy kominka. 
Blat wykonany ze spieku (pogrubienie 10cm o frontu) Solid Black Mat. 

Płyta za teelwizorem to Egger H1250 ST36 Jesion Navarra.    

Orac Decor W111 Panel 3D Lamele

Zabudowa kominka pokryta strukturą betonową Jeger kolor Napoli.
Wydajność 14 kg/ 12m2.  Należy zastosować co najmniej 2 warstwy.
Dokupić należy grunt do betonu oraz protector.  

Zamawiając w sklepie maszwnętrze.pl 
na hasło określarnia
otrzymasz 5% rabatu



PROJEKT
Spodobały Ci się projekty?
Zaprojektujmy razem nie tylko ścianę TV!

Zapraszam do kontaktu.  

@pracowniaokreslarnia

Projektowanie wnętrz Płock, Toruń, projektowanie on-line w całej Polsce

@okreslarnia

kontakt@o-kreslarnia.pl +48 512 629 244


