trzy pytania do...

DOROTA WARYCH – z wykształcenia historyk; od wielu lat zawodowo związana
z rynkiem architektury i wyposażenia wnętrz. Wspólnie z partnerem, Tomaszem
Mitasem, prowadzi firmę PIU Design, oferującą nowatorski system wysokich drzwi.
Kierują się filozofią: „Tworzymy z pasją”.
Z DOROTĄ WARYCH ROZMAWIA KAROL USAKIEWICZ, FOTO: PIU DESIGN
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ii Jak to się stało, że Pani, jako historyk
z wykształcenia, zaczęła interesować się
architekturą wnętrz, aby ostatecznie założyć firmę produkującą drzwi?
Historia sztuki i architektura były zawsze
w kręgu moich zainteresowań, a miłośnikiem dobrego designu wnętrz jestem od lat.
Kilkuletnia praca w segmencie budowlanym
we Włoszech i w Polsce dała mi dodatkowo
możliwość zebrania doświadczeń w zakresie
nowych technologii. Ale to raczej mój partner,
Tomek, odpowiada za trudne tematy produkcyjne, a dla mnie największym wyzwaniem
jest połączenie technologii z ciekawym i nowoczesnym wzornictwem drzwi. W naszym
rozwiązaniu możliwości jest tyle ile pomysłów.
ii Drzwi są często zaniedbywanym elementem wystroju wnętrz. Czy powinniśmy
traktować je „pi razy drzwi”?
Drzwi są zbyt ważnym detalem, by stanowiły zwykły element architektury wnętrz. Ich
wyeksponowanie poprzez zastosowanie nowoczesnych wykończeń – np. złota, srebra,
luster, akryli, lub ukrycie ich w kolorze ściany,

pokrycie tapetą sprawia, że stają się ważnym
elementem wystroju. Istotne są zarówno elegancja, technologia i jakość wykonania. Udało nam się połączyć te elementy, co doceniają projektanci i miłośnicy dobrego designu.
Drzwi PIU wyróżniają się ponadstandardową wysokością, aż do 260 cm oraz ukryciem
wszystkich elementów uzupełniających –
ościeżnic, zamków, zawiasów. Są również zlicowane ze ścianą, co wpływa na ich nowoczesną stylistykę.
ii Gdzie znaleźli Państwo klucz do nowoczesnych drzwi?
Od kilku lat obserwujemy zmianę technologii produkcji drzwi na zachodzie Europy,
zwłaszcza we Włoszech i w Niemczech. Pomysł zrodził się ze ścisłej współpracy z grupą
polskich architektów, którzy poszukiwali ciekawych i nowatorskich rozwiązań w architekturze wnętrz. Współpraca z nimi oraz wciąż
rosnąca świadomość odbiorców zainspirowały nas do stworzenia systemu wysokich drzwi,
będącego połączeniem funkcjonalności i designu. Spełnianie marzeń naszych klientów
daje nam ogromną satysfakcję. n

