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Marka PORTA DRZWI prezentuje najpiękniejsze mieszkanie, wyłonione z ponad 1300 zgłoszeń w konkursie
O!Twórz Mieszkanie. To mieszkanie w Łodzi należące do Oli i Adriana, urządzone w unikatowym,
eklektycznym stylu. Łączy w sobie nowoczesność z elementami vintage, stwarzając we wnętrzu wyjątkowy
klimat. Główną nagrodą w konkursie było 30 000 zł oraz tytuł Mieszkanie Roku by PORTA.

Mieszkanie Oli i Adriana, mieści się w modernistycznej kamienicy w samym centrum Łodzi. Oryginalna
przestrzeń, którą para samodzielnie urządziła oddaje ich charakter i styl. We wnętrzu na pierwszy plan
wysuwają się elementy stylu vintage część wyposażenia stanowią klasyczne, odrestaurowane meble i dodatki
pochodzące z lat 60., a wśród nich znaleziona na aukcji komoda. Z kolei obok znajduje się nowoczesna sofa i
designerski stolik z marmurowym blatem, które razem z meblami z poprzedniej epoki nieoczekiwanie tworzą
spójną aranżacyjną całość. Takie umiejętne zestawienia stworzyły niebanalne, urzekające wnętrza.

Drugie miejsce w konkursie O!Twórz Mieszkanie należy do Uli, jej męża i trójki dzieci. Ich dom położony
pod Warszawą z zewnątrz przypomina szarą stodołę, a w środku zachwyca mnóstwem kolorów. Nowoczesny
misz-masz pełen przeróżnych barw, wzorów i faktur tworzy fenomenalną przestrzeń, która na co dzień dodaje
mieszkańcom energii nawet w pochmurne dni.

Zdobywcą trzeciego miejsca jest rodzina z Wrocławia Karolina, Bogumił i ich syn Jaś. Na 43 mkw.
mieszkania króluje drewno i zieleń, pokazująca zamiłowanie domowników do natury. Ich wnętrza wypełniają
jasne barwy i dodatki wykonane z naturalnych materiałów litego drewna, gałęzi czy plastrów wyciętych z pni.
W mieszkaniu w centrum miasta zdołali oni stworzyć kawałek lasu i przenieść go w sam środek
wielkomiejskiego zgiełku.

- Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz osobom wyróżnionym w naszym konkursie i życzymy im wielu
wspaniałych chwil spędzonych w pięknie urządzonych wnętrzach. Dziękujemy jednocześnie wszystkim,
którzy wzięli udział we wspólnej zabawie wpłynęło do nas ponad 1300 zgłoszeń. Mamy nadzieję, że nasz
konkurs był źródłem wielu pozytywnych emocji, a także inspiracją do wykreowania jeszcze piękniejszych
mieszkań mówi Artur Pęksyk, dyrektor Pionu Sprzedaży i Marketingu w Porta KMI Poland.

Główną nagrodą w konkursie było 30 000 zł, a za II i III miejsce przewidziano odpowiednio 15 000 i 5 000 zł.
Jury wyróżniło dodatkowo 10 wnętrz, a ich właściciele otrzymali bony o wartości 1000 zł każdy. Wszystkie
zgłoszone do konkursu wnętrza można oglądać na blogu Porta pod adresem:
https://www.porta.com.pl/otworzsiena/otworz-mieszkanie. Na stronie dostępna jest też wideorelacja z obrad
jurorów O!Twórz Mieszkanie.
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