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WSPÓLNY POKÓJ

UCZNIA I PRZEDSZKOLAKA

Prezentujemy

C

U

iepły

kład mieszkania pod względem funkcjonalności jest idealnie dopasowany do potrzeb
jednej osoby: salon połączony z kuchnią,
wygodny przedpokój, sypialnia z szafą garderobianą, pracownia, łazienka oraz WC.
Salon z kuchnią reprezentuje minimalistyczną wersję wystroju
z niewielką liczbą mebli. Kuchnia z roboczą wyspą zaspakaja
potrzeby osoby, która niewiele gotuje w domu. Kuchnia została
wydzielona z przestrzeni otwartej sufitem podwieszanym oraz
wyspą. Aneks kuchenny został dyskretnie wkomponowany
w całość aranżacji salonu, tak by nie odwracał uwagi od pozostałych jego elementów. Kolorystyka kuchni stanowi tło dla wystroju
salonu. Jedynie faktura białej cegły przełamuje tu prostotę bieli
z elementami drewna.

minimalizm

Funkcjonalnie
i przestronnie
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Wysokie wymagania inwestorów w kwestii aranżacji miejsca do mieszkania mogą przyprawić
architektów o zawrót głowy, lecz są również wyzwaniem, z którego płyną cenne doświadczenia.
Tym razem młoda kobieta pozwoliła sobie pomóc w aranżacji wnętrz swojego mieszkania
zlokalizowanego w okolicy Powiśla. W efekcie powstało niebanalne, a przede wszystkim
funkcjonalne wnętrze idealne dla jednej osoby.
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W salonie do ciemniejszych kanap zostały dobrane lekkie krzesła oraz półki, które swoim wyglądem nie obciążają nadmiernie
wystroju. Oryginalny charakter uzupełniają żółte dodatki w postaci
dekoracyjnych poduch oraz wiszących nad stołem lamp. Wystrój
salonu z kuchnią został tak zaplanowany, aby optymalnie wpasował
się swoją funkcjonalnością do stylu życia właścicielki mieszkania.
Salon, choć kolorystycznie podległy bieli, która jest tu barwą
dominującą, nie sprawia wrażenia pustej, chłodnej przestrzeni. Żółte
i brązowe dodatki doskonale ocieplają wnętrze, dzięki czemu jest
pogodne i przytulne.
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Przedpokój zaprojektowano bardzo neutralnie.
Biel ścian licuje z ukrytymi w ścianie, bezopaskowymi drzwiami Secret. Głównym punktem jest
duże, sięgające sufitu lustro w drewnianej ramie,
które powiększa optycznie przestrzeń oraz idealnie
komponuje się z żółtą ścianą w salonie. W przedpokoju wydzielono szafę, której część została przeznaczona na wstawienie pralki, dzięki czemu w łazience
zaoszczędzono sporo miejsca, co pozytywnie wpłynęło na jej wygląd i funkcjonalność.
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Wystrój łazienki zaprojektowano w neutralnej kolorystyce. Kremy, beże i brązy dobrze wpływają na komfort
odpoczynku i doskonale wkomponowują się w aranżację
reszty mieszkania. Połączenie matowych powierzchni
ścian z połyskami na meblach oraz szklanej mozaice
dodaje wnętrzu elegancji. Płytki zostały ułożone tylko
do wysokości drzwi, aby wystrój był wizualnie lżejszy.
Ponadto oryginalne oświetlenie podkreślające boczną
ścianę z lustrem i funkcjonalne wnęki nad wanną czynią
pomieszczenie wygodnym w użytkowaniu i sprzyjającym
relaksowi.
WC to miejsce, gdzie – w przeciwieństwie do reszty
pomieszczeń – kolory kremowy i czekoladowy są dodatkiem do okalającej ściany turkusowej mozaiki, która
gra pierwsze skrzypce w wystroju tego pomieszczenia.
Pomimo małego metrażu udało się zamontować wąską
umywalkę i zaprojektować gospodarczą szafkę nad zabudową Geberitu.
W sypialni panuje minimalizm wyposażenia.
Ustawiono tu niezbędne meble: białe łóżko oraz dużą,
zabudowaną szafę. Kolorystycznie w pomieszczeniu
dominuje biel z brązem. Przełamano ją jednak mocnym akcentem w postaci różowej cieniowanej tapety.
Analogicznie do długich pasów lustra w szafie zaplanowano poziome wnęki, podświetlane od dołu. Sypialnia nie
jest dużym pomieszczeniem, jednak dzięki oszczędności
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wyposażenia wydaje się wystarczająco przestronna. Wnętrze zachwyca nietuzinkowym wystrojem i oryginalnym motywem kolorystycznym.
Pośród wnętrz wypełnionych dodatkami przykuwającymi uwagę odważną, zdecydowaną kolorystyką,
w mieszkaniu znajduje się pomieszczenie utrzymane w nieco bardziej stonowanych barwach. Pracownia
właścicielki to „najspokojniejsze” pomieszczenie w mieszkaniu, choć i tutaj znalazł się mocniejszy akcent
– wygodny, czerwony fotel. Pod oknem postawiono biurko na metalowych kozłach, z boku zaś zaprojektowano podręczne szafki i półki w oryginalnym kształcie. Sofa na tle cegły została ozdobiona designerską
poduszką. Wzór wiszącej lampy oraz wspomniany czerwony fotel stanowią „kropkę nad i”, świetnie wpasowując się w całość aranżacji. 

www.firmauslugowa.eu
 501 379 714
www.facebook.com/KominkiBlaty
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www.youtube.com/watch?v=FNylWujo02Q

