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PREZENTOWANE MIESZKANIE NALEŻY DO MŁODEGO MAŁŻEŃSTWA, KTÓRE W ŻYCIU NAJBARDZIEJ 

CENI SOBIE ŁAD I HARMONIĘ. APARTAMENT O POWIERZCHNI 65M2 ZNAJDUJE SIĘ NA BLISKIEJ WOLI, 

W NIEDALEKIM SĄSIEDZTWIE JEDNEGO Z NAJWAŻNIEJSZYCH MIEJSC NA MAPIE WARSZAWY, CZYLI MUZEUM 

POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. BLISKA WOLA TO MIEJSCE, W KTÓRYM OBECNIE BUDUJE SIĘ WIELE 

NOWOCZESNYCH OSIEDLI, DLATEGO GŁÓWNYM ZAŁOŻENIEM TEGO MIESZKANIA BYŁO HARMONIJNE 

ZGRANIE SIĘ Z NOWYM OBLICZEM DZIELNICY I STWORZENIE PRZESTRZENI W NURCIE NOWOCZESNEGO 

MINIMALIZMU.

ŁAD 
I HARMONIA

M
otywem przewodnim tego projektu jest użycie sto-
nowanych barw w odcieniach bieli i szarości, które 
nie tylko optycznie powiększają przestrzeń, ale tworzą 
także wrażenie spokoju. To miejsce, do którego para 

wraca po ciężkim dniu w pracy i które w założeniu miało koić zmysły 
nadwyrężone szybkim tempem życia w mieście. Co więcej, właści-
ciele uwielbiają porządek, dlatego zależało im na tym, by mieszkanie 

było proste oraz żeby łatwo było utrzymać je w czystości. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom właścicieli, architekt Patryk Kowalski posta-
nowił postawić na monochromatyczne kolory, przełamane jednym, 
mocno kontrastującym elementem. Na ścianach widnieją więc biele 
i odcienie szarości, natomiast podłoga to drewno połączone z gre-
sem. Posadzka w pokoju dziennym została ułożona z szerokich desek 
dębowych w odcieniu miodowym, które wyraźnie oddzielają tę część 

 Bardzo charaktery-
stycznym elementem tego 
mieszkania jest nietypowa 
dla dzisiejszych projektów 
tapicerowana wnęka 
w mocnym niebieskim 
kolorze.
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 Czarne dodatki, takie jak 
błyszczący blat kuchenny, 
wkomponowane w sufit 
halogeny, a także zwisające 
nad blatem lampy, dodają 
wnętrzu elegancji i 
charakteru.

przestrzeni od reszty mieszkania. W części kuchennej oraz w przed-
pokoju położono duże płyty gresowe w kolorze jasnoszarym, które 
delikatnie odbijają światło wpadające do hallu przez okna w salonie 
i sypialni. Ciekawym rozwiązaniem jest także zastosowanie szarej ta-
pety na ścianie łączącej dwie sypialnie z łazienką. Tapeta ociepla wnę-
trze swoją interesującą „włochatą” fakturą, jest przytulnym akcentem. 

MOCNE KONTR A S T Y

Bardzo charakterystycznym elementem tego mieszkania jest nietypowa 
dla dzisiejszych projektów tapicerowana wnęka w mocnym niebieskim 
kolorze. To element, który właścicielka ceni sobie najbardziej, wracając 
po długim dniu pracy do mieszkania. Każda kobieta doceniłaby ten 
zakątek, szczególnie po godzinach chodzenia w szpilkach. To miejsce, 
w którym można usiąść i odpocząć od razu po przekroczeniu progu 
domu. Siedzisko połączono z zabudową szafy, dzięki czemu stało się 
ono jej naturalnym przedłużeniem, nie zabierając przy tym dodatkowej 

przestrzeni. Wnęka przyciąga wzrok i dodaje wnętrzu zdecydowane-
go charakteru. Założeniem siedziska było stworzenie strefy komfor-
tu, która – dzięki mocnemu kolorowi – będzie widoczna z różnych 
punktów mieszkania. Efekt przytulności uzyskano dzięki zastosowa-
niu miękkiego welurowego obicia. To miejsce wręcz zaprasza do za-
trzymania się na chwilę i zatopienia się w miękkiej, otulającej tkaninie. 

OT WARTA PRZES TRZEŃ

Salon jest połączony z dużym aneksem kuchennym, co pozwoliło na 
maksymalne wykorzystanie przestrzeni i stworzenie miejsca zarówno 
ładnego, jak i w pełni funkcjonalnego. Meble kuchenne utrzymano 
w kontrastowej kolorystyce: klasycznym połączeniu bieli i czerni. Białe, 
polakierowane w półmacie meble kuchenne ładnie odbijają światło, 
które dodatkowo powiększa przestrzeń, nadając całemu pomieszczeniu 
przytulny charakter. Czarne dodatki, takie jak błyszczący blat kuchen-
ny, wkomponowane w sufit halogeny, a także zwisające nad blatem 

 Białe, polakierowane 
w półmacie meble kuchenne 

ładnie odbijają światło, które dodatkowo 
powiększa przestrzeń.
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lampy, dodają wnętrzu elegancji i charakteru. Pani domu zależało na 
funkcjonalnym wykorzystaniu przestrzeni kuchennej, żeby mogła 
nie tylko wygodnie gotować, ale także miło spędzać czas z mężem 
i znajomymi. Idealnym rozwiązaniem tego założenia było stworzenie 
wyspy kuchennej, która płynnie przechodzi w stół dla czterech osób. 
Dzięki zastosowaniu forniru w odcieniu orzecha ten element tworzy 

pomost pomiędzy kuchnią, a pokojem, w którym także znalazły się 
meble wykonane na zamówienie. W części wypoczynkowej ustawiono 
kanapę oraz stolik kawowy – ustawienie mebli pozwala na wygodne 
oglądanie telewizji. Tu także maksymalnie wykorzystano przestrzeń, 
umieszczając telewizor w otoczeniu prostych szafek i szuflad, które 
zawieszone zostały na ścianie, nad błyszczącym czarnym stolikiem. 

 Salon jest połączony z dużym aneksem 
kuchennym, co pozwoliło na 

maksymalne wykorzystanie przestrzeni 
i stworzenie miejsca zarówno ładnego, jak i w 
pełni funkcjonalnego.

 W części wypoczynko-
wej ustawiono kanapę oraz 
stolik kawowy – ustawienie 
mebli pozwala na wygodne 
oglądanie telewizji.

 Projekt, choć prosty, 
odpowiada potrzebom 
właścicieli, którzy w 
przyszłości pragną 
powiększyć rodzinę i 
zaaranżować nieużywany 
obecnie pokój na 
„królestwo” dziecka. 
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SZUM WODY

Łazienka doskonale wpisuje się w minimalizm mieszkania. Utrzymana 
w odcieniach ciemnego orzecha (meble) i w jasnych, prawie białych 
szarościach (płytki gresu), sprawia, że miejsce wycisza i pozwala na 
chwilę odprężenia. Duże lustro nad umywalką pełni funkcję praktycz-
ną, ale także optycznie powiększa przestrzeń. Zabudowa meblowa 
wykonana została na zamówienie. Umywalkę umieszczono na stoją-
cej szafce, która jest bardzo praktyczna dzięki zaprojektowanym szu-
fladom. W rogu łazienki umieszczono szafkę z półkami i ukrytą pralką. 
Aby dodać łazience lekkości i przestrzeni, architekt zdecydował się na 
umieszczenie natrysku za pionową taflą szkła, bez zamykanej kabiny 
i standardowego brodzika, z liniowym wpustem podłogowym. Do-
stępną w tym pomieszczeniu przestrzeń zagospodarowano wzorowo.

 Duże lustro nad umywalką pełni funkcję 
praktyczną, ale także optycznie 

powiększa przestrzeń.

 Łazienka, utrzymana 
w odcieniach ciemnego 
orzecha (meble) i jasnych 
beżów (płytki gresu), 
sprawia, że miejsce wycisza 
i pozwala na chwilę 
odprężenia.
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 Umywalkę 
umieszczono na stojącej 
szafce, która jest bardzo 
praktyczna dzięki 
zaprojektowanym 
szufladom.
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KL ASYCZNY SPOKÓJ

Sypialnia to miejsce, w którym właściciele chcieli odpocząć po cięż-
kim dniu, zależało im więc na klasycznym, niezobowiązującym sty-
lu, z miejscem na garderobę, żeby w sypialni nie było za dużo mebli. 
Drzwi do garderoby pełnią tu podwójną rolę – praktyczną oraz este-
tyczną. Odgradzają przestrzeń garderoby od łóżka znajdującego się 
w sypialni i dodają wnętrzu klimatu. To kompozycja matowego szkła 
i drewna, która sugeruje dodatkową, ukrytą przestrzeń i miło współ-
gra ze ścianą o fakturze cegły. Właścicielom zależało na przeniesieniu 
elementów klasycznych do nowoczesnego stylu mieszkania, dlatego 

architekt użył imitacji bielonej cegły, której charakter podkreśla pod-
wieszona od góry lampa. Mówią, że łóżko to najlepszy przyjaciel czło-
wieka, stąd też pomysł na wygodne tapicerowane łoże w szarym 
uspokajającym kolorze. Nad łóżkiem powieszono czarno-białe zdjęcia, 
na których są uwiecznione ważne momenty z życia właścicieli, oraz 
przyjemne grafiki kwiatów. 

Projekt, choć prosty, odpowiada potrzebom właścicieli, którzy w przy-
szłości pragną powiększyć rodzinę i zaaranżować nieużywany obec-
nie pokój na „królestwo” dziecka.  

 Motywem przewodnim tego projektu 
jest użycie stonowanych barw 

w odcieniach bieli i szarości, które nie tylko 
optycznie powiększają przestrzeń, ale tworzą 
także wrażenie spokoju.

 Nad łóżkiem powieszono 
czarno-białe zdjęcia, na 
których są uwiecznione 
ważne momenty z życia 
właścicieli, oraz przyjemne 
grafiki kwiatów. 
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