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W
ystrój mieszkania jest różnorodny, ale zacho-
wuje spójny charakter. Bogactwo materiałów 
i faktur tworzy atrakcyjny, nieoczywisty efekt. 
Wyraziste akcenty w loftowym stylu dodają 
przestrzeni charakteru.

SPÓJNOŚĆ MIMO RÓŻNORODNOŚCI 

Wyjątkowa ergonomiczność tego mieszkania to zasługa funkcjonalnego 
układu i przemyślanej aranżacji. W strefie wejścia znalazła się obszerna biała 
garderoba z tapicerowanym siedziskiem i płytą meblową w kolorze ciemnego 
drewna. Mijając zaprojektowany przez autorkę aranżacji mebel, trafiamy 
do otwartej strefy dziennej, dla której piękne tło tworzy ściana pokryta białą 
cegłą. Listwa LED wykonana na zamówienie emituje łunę światła, która 
podkreśla wizualne walory nieregularnej faktury cegły. Na tak efektownym 
tle stanęła kanapa w kolorze stalowej szarości. Projektantka zaproponowała 
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Cegła, drewno o wyrazistej, naturalnej strukturze, akcenty w kolorze 
miedzi i matowej czerni to detale charakterystyczne dla loftowych 

wnętrz. W prezentowanym mieszkaniu elementy te zostały 
skomponowane w taki sposób, aby zamiast efektu surowości, 

stworzyć przytulny azyl w miejskim klimacie. 
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nowoczesny model z eleganckim pikowaniem i udekorowała go podusz-
kami w metalicznych kolorach. Kompozycję uzupełniły dwa stoliki 
kawowe o asymetrycznych blatach oraz futrzany dywan. Ściana na 
wprost kanapy została zaadaptowana jako miejsce na telewizor, który 
zainstalowano na tle ciemnej tapety ze złotym, geometrycznym deseniem 
nawiązującym do stylu art déco. Funkcję szafki RTV pełni podwieszana 
komoda. Rząd szafek projektantka zaplanowała też pod sufitem. W tej 
samej stylistyce została utrzymana zabudowa kuchenna, urozmaicona 
dodatkiem drewnianych frontów oraz kamiennym blatem o wyrazistym 
rysunku, podkreślonym przez zlewozmywak w miedzianym kolorze. 
Pomiędzy szafkami projektantka zastosowała praktyczny panel szklany 
o gładkiej, lśniącej powierzchni. Komponują się z nim płyta grzejna i bate-
ria kuchenna. W strefie dziennej udało się wygospodarować również prze-
strzeń na aneks jadalniany, który tworzy industrialny stół z drewnianym 
blatem. Towarzyszy mu zestaw krzeseł o podobnej stylistyce. Ozdobą całej 
kompozycji jest lampa z trzema kloszami w miedzianym wybarwieniu. 
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SYPIALNIA Z DREWNEM I KOSMICZNYMI MOTYWAMI

Przyglądając się aranżacji sypialni, łatwo wysnuć wniosek, że wcale 
nie trzeba wiele, by stworzyć komfortową przestrzeń relaksu z miejscem 
do przechowywania i pracy. W tym przypadku wystarczyło zestawienie 
bieli z ciepłym odcieniem drewna oraz zastosowanie praktycznych mebli, 
które zostały zaprojektowane i wykonane na wymiar. Czarno-miedziane 
akcenty, dodały przestrzeni wyrazu, a indywidualnie dobrane dodatki 
i prywatne zdjęcia nadały wnętrzu osobisty charakter. W wystrój pięknie 
wkomponowały się też grafiki z motywem kosmosu. Długi blat i ele-
gancki fotel obrotowy tworzą wygodne miejsce do pracy. 

ŁAZIENKA Z KONTRASTEM 

Aranżacja łazienki jest stworzona na zasadzie biało-czarnego kontra-
stu. Ciemna barwa została użyta w dodatkach, dzięki temu pomieszczenie 
jest jasne, subtelne, ale niepozbawione wyrazu. Grzejnik i armatura 
w matowym antracycie dodają wnętrzu charakteru. Piękną ozdobą jest 
też marmurowy deseń pojawiający się na blacie szafki z umywalką oraz 
na dekoracyjnych panelach ściennych. Minimalistyczna, nowoczesna 
zabudowa pozwoliła zapobiec efektowi przytłoczenia i maksymalnie 
wykorzystać dostępną przestrzeń. Wkomponowane w nią otwarte 
drewniane półki zostały podświetlone, co nadało aranżacji głębię. Gres 
imitujący drewno ułożony na podłodze oraz marynistyczne dodatki 
ocieplają łazienkowe wnętrze. 

Oryginalnym pomysłem było ukrycie przejścia do 
łazienki w szafie. Drzwi wkomponowane w zabudowę 
meblową są niemal niezauważalne. Tak powstało wyjątkowe 
wnętrze – przytulny azyl, gdzie subtelność współgra z wyra-
zistością, tworząc harmonijną aranżację. 
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