
T
o miało być mieszkanie dla 
dwojga z planem na wspólne 
życie. Dające możliwość odpo-
cząć po dniu pracy ale i pokazu-
jące, że mieszkają w nim młode 

i energiczne osoby lubiące kolor i formę.
Kiedy Kamil (druga połowa Pracowni 

Projektowej Tandem Design) i ja, aran-
żujemy wnętrza, to  zawsze staramy się 
wczuć w potrzeby osób, które będą w nim 
funkcjonowały tak, aby miały poczucie, że 
jest to miejsce przez nich współtworzone 
i dla nich powstało.

Planując układ mieszkania chcieliśmy stwo-
rzyć dwie strefy – pierwszą ogólnodo-
stępną, w której będzie można „zaszaleć” 
stylistycznie i kolorystycznie i drugą– wyci-
szoną, stworzoną z myślą o  odpoczynku 
i relaksie. Początkowo chcieliśmy te dwie 
strefy oddzielić szklanymi drzwiami, jednak 
wycofaliśmy się z tego pomysłu po prze-
analizowaniu w jaki sposób funkcjonują 
właściciele mieszkania.

Liczące 80m2 mieszkanie wymagało nie-
wielkich zmian w układzie funkcjonalnym. 
Powiększyliśmy małą toaletę o przestrzeń 
kabiny prysznicowej. Wyburzyliśmy ścianę 
z parą drzwi oddzielającą hol od salonu 

ekskluzywnego
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Klasyczne połączenie kontrastowych kolorów i funkcjonalne zagospodarowanie 
wnętrza. Projektanci wnętrz dołożyli wszelkich starań, aby dostosować mieszkanie 
do aktywnego stylu życia młodych właścicieli. Stworzenie aranżacji wnętrza, które 
mierzy 80m2 i (co więcej) podzielenie go na dwie sfery, wymagało od architektów nie 
lada wyobraźni…
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oraz hol od kuchni – otwierając przestrzeń na duże okna. 
aby podkreślić nowy układ zastosowaliśmy skos, pod-
kreślony sufitem podwieszanym oraz szczelinę świetlną 
z pasami LeD w salonie. Dodatkowo kosztem pokoju 
pełniącego na razie funkcje gabinetu wydzieliliśmy duże 
szafy od strony holu. Projektując, zawsze pamiętamy 
o przechowywaniu – tak więc w naszych projektach jest 
dużo szaf, schowków i pomieszczeń gospodarczych. 
W pobliżu sypialni i łazienki kąpielowej zaprojektowali-
śmy dużą garderobę z miejscem na pralkę i suszarkę.

Wejście do niej skrywają pokaźnych rozmiarów suwane 
drzwi w fornirze dębowym wybarwianym na cieplejszy 
odcień. Fornirowaną płytą wyłożona jest również ściana, 
w której chowają się drzwi. Drewniana ściana płynnie 
przechodząca w drewno na podłodze umownie zaznacza 
granicę miedzy strefą gościnną a prywatną.

Przy urządzaniu mieszkania mieliśmy kilka wytycznych 
dotyczących materiałów. Właściciele myśleli o cegle oraz 
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Ekskluzywne dywany na zamówienie
Dywany Art Relief  - to tkane, zdobione ręcznym reliefem małe dzieła sztuki 
o wzorach płaskorzeźby, nietypowych kształtach oraz kryształowej oprawie Swarovskiego. 



Powstałą prze-
strzeń jadaln i  

można  c a ł kow i c i e 
oddzie l ić  od kuchni 
szk lanym i  d rzw iam i 
suwanymi w kolorze 
z ie lonkawego szk ła , 
który współgra z moc-
nym różem. W kuchni 
chcieliśmy maksymalnie 
wykorzystać zastaną 
przestrzeń, powstało 
więc sporo schowków 
i szafek narożnikowych.


o podłodze, która będzie łatwa w użytko-
waniu – ze względu na psa.

Zdecydowaliśmy się na lity parkiet dębowy 
– olejowany, (który będzie można po 
jakimś czasie poddać renowacji) oraz 
płytki gresowe o wysokiej klasie ście-
ralności. Właściciele pragnęli mocnych 
barw, które by ich pozytywnie pobudzały. 
Toteż zastosowaną cegłę klinkierową 
dla efektu „wow” pomalowaliśmy na 
kolor magenty. Różowy wydawał się 
początkowo kolorem zbyt damskim 
dla właściciela, jednak po zobaczeniu 
wizualizacji dał się przekonać do tego 
pomysłu. W dalszej współpracy zdecy-
dowaliśmy się również na wprowadzenie 
drugiego mocnego koloru – ciemnego 
fioletu, który pojawił się w zabudowie 
meblowej w holu oraz kolorze tapicerki 
fotela w salonie. Właściciele, ewa i Łukasz 
lubią barwy i formę, tak więc pojawienie 
się w ich mieszkaniu mebla „ikony” było 

naturalne. Zdecydowaliśmy się na mebel 
inspirowany fotelem eggchair projektu 
arne jacobsena, ze względu na jego 
ergonomię oraz design. 

Również pozostałe meble mają ciekawe 
wzornictwo. stół w kształcie elipsy jest 
tak samo wygodny jak okrągły ale mieści 
się w węższym pomieszczeniu dlatego 
też taki kształt pojawił się w jadalni. Do 
niego dobraliśmy ładnie komponujące 
się częściowo transparentne krzesła 
w kolorach białym i miodowym. ich 
kolorystyka nawiązuje do barwy drewna 
oraz bieli ścian. szklany blat stołu uka-
zuje urodę mebli, nie konkurując z nimi. 
Powstałą przestrzeń jadalni  można 
całkowicie oddzielić od kuchni szklanymi 
drzwiami suwanymi w kolorze zielonka-
wego szkła, które współgra z mocnym 
różem. W kuchni chcieliśmy maksymal-
nie wykorzystać zastaną przestrzeń, 
powstało więc sporo schowków i szafek 
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narożnikowych. W podwyższonych cokołach szafek kuchennych kryją się  
pojemne szuflady. 

Kolory, które zastosowaliśmy w całym mieszkaniu powtarzają się w łazience 
gościnnej. Różowy, fioletowy, zielony oraz granatowy – kolor dominujący 
w sypialni gospodarzy (powtarzają się w pionowych pasach wydrukowanych 
na blasze aluminiowej [dibond] na podkładzie PcV). Na tle dekoracyjnej ściany 
umieściliśmy okrągłe lustro i nawiązującą do niego umywalkę pół-blatową 
zamontowaną na szafce z blatem ze szkła hartowanego. Toaleta została 
doświetlona reflektorkami kierunkowymi oraz świetlikiem z oświetleniem LeD-
owym. Świetlik oraz kolorowe paski sprawiły, że łazienka jest pomieszczeniem, 
w którym można „podładować akumulatory” oraz wziąć energetyczny prysznic. 
Niewątpliwie sprzyja temu deszczownica z baterią podtynkową, której design 
nawiązuje do kształtów pojawiających się w tym pomieszczeniu.

Zupełnie inna jest druga łazienka – tzw. kąpielowa. stylistycznie miała być 
miejscem stonowanym i sprzyjającym relaksowi w wannie. Zrezygnowaliśmy 
w niej z lampy sufitowej na rzecz świetlika. Zastosowane oświetlenie LeD-
owe pozwala uzyskać kameralny nastrój lub bardzo mocne natężenie świa-
tła w zależności od potrzeby. Ściana frontowa została wyłożona płytkami 
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imitującymi beton z rysunkiem deskowania „szalunkiem”. Na jej tle 
wisi szafka umywalkowa z teakowym blatem wykonana z MDF-u. 
Również w tym pomieszczeniu zależało nam na uzyskaniu przestrzeni 
na schowki. Ściana ze stelażem podtynkowym została wysunięta do 
przodu. Powierzchnię zyskały szafki łazienkowe, w których ukryliśmy 
nawet kosz na pranie! W łazience zaprojektowaliśmy dużą wannę 
dwuosobową. Wydaje się mniejsza, dzięki zastosowaniu podwyższo-
nego cokołu. Obłożono go deską teakową, tą samą, której użyliśmy 
na podłodze w łazience, dzięki czemu mimo zastosowania  dość 
surowych w odbiorze gresów ściennych, łazienka jest przytulna.

Generalnie rzecz ujmując, zadbaliśmy o to, aby stworzyć przytulny 
i domowy klimat w nowoczesnym wydaniu. 

Zupełnie inna jest druga 
łazienka - tzw. kąpielowa. 

Styl istycznie miała być miejscem 
stonowanym i sprzyjającym relak-
sowi w wannie. Zrezygnowaliśmy 
w niej z lampy sufitowej na rzecz 
świetlika. Zastosowane oświetlenie 
ledowe pozwala uzyskać kameralny 
nastrój lub bardzo mocne natężenie 
światła w zależności od potrzeby. 
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Elkamino Dom S. J. tel./fax 46 856 40 40kom. 509 477 770, 509 477 779, 602 292 707
www.elkaminodom.pl e-mail: biuro@elkaminodom.pl
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