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limat art déco, jaki udało się wykreować w tym 
wnętrzu, znakomicie pasuje do charakteru 
eleganckiej willi. Zachowana oryginalna 
podłoga idealnie wpisała się w zamysł pro-
jektu, a połączenie antyków z nowoczesnymi 

elementami wyposażenia pozwoliło stworzyć harmonijną kompozycję w dosko-
nałym guście. Kolejne detale odkrywa się tu z przyjemnością, tym bardziej że 
wnętrze skrywa wiele ciekawych, a nawet zaskakujących rozwiązań. Urzekające 
jest też bogactwo nawiązań do stylu art déco, na które składają się m.in.: formy 
mebli, desenie na tapetach i płytkach, wzornictwo oświetlenia, a nawet prace 
malarskie. Wszystko okraszone nutą złota oraz ocieplone motywem drewna 
i welurowymi tekstyliami prezentuje się efektownie, przytulnie oraz z klasą. 

KRÓLESTWO ART DÉCO

Sypialnia to prawdziwe królestwo stylu art déco wyjęte wprost z willi 
Wielkiego Gatsby'ego. Oryginalne, zdobyte od prywatnej osoby meble wyglądają 
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Art déco to jedna z estetyk, której blask nie gaśnie mimo upływu 
kolejnych dekad. Dziś jej kunszt oraz elegancja są szczególnie 

doceniane i potrafią niesamowicie inspirować. W zestawieniu ze 
stylem nowoczesnym artdekowskie motywy nabierają jeszcze 

ciekawszego wyrazu, co mamy przyjemność zaprezentować Państwu 
na przykładzie wyjątkowej realizacji. 
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spektakularnie. Swoją kolorystyką i formą natychmiast przeno-
szą w klimat epoki, a także ówczesną ideę sztuki dekoracyjnej, 
która zakładała łączenie estetycznych walorów z funkcjonal-
nością wyposażenia. Łóżko jest zintegrowane ze stolikami 
nocnymi, a także wysokim wezgłowiem, natomiast komoda 
z przeszkleniem i lustrem pełni jednocześnie rolę barku 
oraz toaletki. Kryształowe lampy potęgują szykowny klimat. 
Zamiast szaf w sypialni znalazła się wnęka z garderobą, która, 
ku zaskoczeniu oglądających, ukryta jest za grubą tkaniną 
kotary. To bardzo kreatywny pomysł, który przywodzi na myśl 
skojarzenia z dawnymi buduarami urządzanymi w apartamen-
tach elegantek. 

WYKWINTNA KUCHNIA Z NUTĄ RETRO

Kuchnia robi ogromne wrażenie. Jest prestiżowa, a jedno-
cześnie funkcjonalna. Łączy nowoczesny komfort z wykwintną 

nutą retro. Zabudowa meblowa na wymiar oraz rezygnacja 
z linii szafek górnych dodały wnętrzu lekkości. 

Kuchnia również jest pełna nawiązań do stylistyki art 
déco. Mamy tu fronty mebli inspirowane fornirem z czeczoty 
– materiałem charakterystycznym dla wnętrz z lat. 30 i 40. 
minionego stulecia. Są okrągłe stołki barowe na ryflowanej 
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kolumnie. Jest efektowna lustrzana ściana. Podstawę wyspy tworzy ażurowy panel 
z geometrycznym dekorem, który w tej realizacji pojawia się też w roli ozdobnej balu-
strady na klatce schodowej. Wieńcząc aranżację, projektantka zadbała nawet o takie 
szczegóły, jak uchwyty szafek stylizowane na relingi, bateria umywalkowa retro czy 
kryształowe lampy i naczynia.  

UNOWOCZEŚNIONA ODSŁONA KLASYCZNEGO STYLU 

Mariaż nowoczesności z art déco wyraźnie widać w aranżacji salonu. Przestronne 
pomieszczenie nabrało stylowych rumieńców dzięki zestawieniu pięknej, zabytkowej 
szafki pod telewizor ze spiekiem kwarcowym o klasycznym motywie białego mar-
muru. Ten sam deseń pojawia się na blacie okrągłego stolika, który stanął w towa-
rzystwie skórzanych sof w ciepłym, koniakowym kolorze. Przełamującym aranżację 
barwnym akcentem jest szmaragdowa zieleń zastosowana na zasłonach i dekoracyj-
nych poduchach. Dozę blasku wprowadzają złote akcenty: kolekcja kryształowych 
opraw oświetleniowych, oraz stelaż stolika.

SPÓJNY CHARAKTER WYSTROJU

Klimat spójny z założeniami projektowymi zachowały też łazienki. Szczególnie 
bliska stylistyce art déco jest aranżacja z przepięknymi złotymi płytkami w roli głów-
nej. Zdobi je charakterystyczny motyw łuków inspirowany ówczesną architekturą. 

Dekor doskonale prezentuje się w towarzystwie 
marmuru, złota i czerni. 

W drugiej łazience dominuje biel, a w roli 
wykończenia użyte zostały kafelki ścienne i kon-
trastowe płytki podłogowe układane w geo-
metryczny wzór. Armatura, oświetlenie oraz 
inne detale dopełniają całość, a jednocześnie 
uspójniają wystrój, nawiązując do głównej osi 
stylistycznej, którą stanowi niegasnący blask 
stylu art déco. 
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