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roblem bałaganiących dzieci 
rozwiązano za pomocą licznych 
schowków i szafek, w których 
uporządkować można wszystkie 
drobne przedmioty mogące zain-

teresować małych odkrywców i zainspirować je do niepożą-
danego przez rodziców chaosu.

Salon i hol łączy gładka linia przejścia o łukowatym 
kształcie, w którą wkomponowano siedzisko. Z obawy 
o zdominowanie  przestrzeni przedpokoju  ilością drzwi 
- część pomieszczeń ukryto za podwójnymi suwanymi pane-
lami drzwiowymi chowającymi się w kasecie teleskopowej. 
Podwyższone otwory drzwiowe oraz sposób wykończenia  
stały się główną ozdobą holu. W części kuchennej znalazł 

Przestrzeń
TeksT  Łukasz Nowosielski
Zdjęcia  robert wróblewski

projekT  taNdem desigN

Zaaranżowanie wnętrza przeznaczonego dla rodziny o modelu 2+2 to doskonałe pole do 
popisu dla architektów, ale również wyzwanie. Podczas planowania wyglądu mieszkania, 

wzięto pod uwagę obecność dwójki dzieci wraz z ich skłonnością do wprowadzania 
wszechobecnego nieporządku.

dla całej rodziny

14 LivingRoom  LivingRoom 15

pRezentujemy



się duży, rozkładany stół, mieszczący nawet dziesięć osób. 
Wyspa kuchenna oferuje blaty robocze, a więc dodatkowe 
miejsce na przygotowywanie potraw. Lakierowana blacha 
na zabudowie okapu pozwala na przyczepienie magnesów 
czy ulubionych przepisów. Szafki nad zlewem umieszczono 
nieco wyżej niż pozostałe, dzięki czemu nie przeszkadzają 
w gotowaniu. W celu przełamania długiej linii blatu oraz ze 
względów praktycznych, umieszczono siedzisko połączone ze 
schowkiem na obrusy. W kuchni, na życzenie właściciela, zna-
leziono również miejsce na kwietnik. Zastosowano również 
element dekoracyjny w formie folii mrożonej, która wzorem 
nawiązuje do dużej fototapety w salonie. W centrum, części 
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stanowiącej salon ulokowano narożną kanapę w kolorze zielonym, przeła-
mującą spójność biało-brązowej stylistyki pomieszczenia. Naprzeciw niej 
znajduje się duża szafka skrywająca sprzęt RTV. Całość pomieszczenia 
utrzymana jest w stonowanych barwach – bieli i brązie.

Sypialnia jest niewielka i oszczędnie umeblowana - oprócz łóżka 
umieszczono w niej jedynie dwie białe szafki nocne. Pomieszczenie 
utrzymane jest w barwach błękitu i bieli, które dodają wnętrzu lekkości 
oraz wakacyjnego klimatu. Dodatkowo kolor niebieski ma właściwości 

uspokajające i relaksujące. Z przeważającą bielą 
kontrastuje błękit, narzuty na łóżku oraz wiszące 
w oknach zasłony. Pod łóżkiem umieszczono 
praktyczne i poręczne wiklinowe kosze, mogące 
posłużyć do przechowywania pościeli. W czę-
ści sypialni zaprojektowano odrębną łazienkę 
oraz garderobę powstałą kosztem jej pier-
wotnej powierzchni oraz części sąsiadującego 
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pomieszczenia. We wnętrzu, które stanowiło wcześniej 
toaletę, powstała pralnia.

Jedną z dwóch łazienek zaaranżowano w stylu 
wakacyjnym, mającym kojarzyć się z relaksem i kom-
fortowym wypoczynkiem. Część elementów oparta 
została na klasycznym wzorze, na przykład drewniany 
ramiak z wypełnieniem z deszczułek ułożonym pod 
kątem. Półblatowa umywalka, dzięki swojemu kształ-
towi, nie zajmuje całej przestrzeni blatu, dzięki czemu 
zostaje trochę miejsca na kosmetyki. Kabinę pryszni-
cową ozdobiono wkomponowanym w ścianę pasem 
ledowym. Zastosowano też, tak modny w ostatnim 
czasie, liniowy odpływ wody. Ciekawym rozwiązaniem 
jest wbudowany w ścianę uchwyt na papier toaletowy. 
Całość utrzymana jest w tej samej kolorystyce, co 
sypialnia.

Druga łazienka urządzona została w duchu 
etnicznym przy jednoczesnym założeniu, że panować 
w niej będzie prostota. Oprócz bieli, króluje tutaj brąz 
w odcieniach drewna, przywodzący na myśl stylistykę 
afrykańską. Charakter wnętrza podkreślają etniczne 
ozdoby. Na grubym blacie z drewna ustawiono 
gustowną, masywną umywalkę o obłym kształcie. 
Zamontowana w pomieszczeniu wanna przyciąga 
wzrok asymetrycznym kształtem. W ścianie stworzono 
dwie wnęki, które posłużyły jako miejsce na gustowną 

ozdobę w plemiennym stylu oraz szereg poręcznych półek na 
kosmetyki bądź dziecięce zabawki kąpielowe. W półce między 
wanną a ścianą zastosowany został krótki odpływ liniowy, 
który zbiera wodę z całej półki.

Mieszkanie jest eleganckie i przestronne. Liczne wnęki 
i półki oraz siedziska wkomponowane w ściany pozwalają 
uniknąć nadmiaru mebli, przez co wnętrze optycznie przy-
biera na objętości, zyskując jednocześnie walory estetyczne. 
Dzięki kolorystyce pomieszczeń utrzymującej przewagę 
jasnych tonów, wnętrze jest dobrze oświetlone. Ciemniejsze 
barwy natomiast doskonale z nimi kontrastują i dodają cha-
rakteru wystrojowi mieszkania. Podporządkowane kolory-
stycznie dodatki z powodzeniem uzupełniają przyjętą przez 
projektantów wizję. Afrykańskie figurki i inne ozdoby z całego 
świata świetnie współgrają z licznie występującymi w mieszka-
niu pojemnymi koszami z wikliny, nadając pomieszczeniom 
stylowy charakter. Podkreśla go również mnogość dodatków 
utrzymanych w różnych odcieniach brązu oraz drewniane 
akcenty na meblach, podłodze i ścianach. Przyjemny dla oka 
efekt przynosi również ozdobienie poszczególnych zakątków 
mieszkania żywymi roślinami. Pasują do stylistyki pomiesz-
czenia, dopełniając tę wizję namiastką afrykańskiej dżungli. 
Tak zaaranżowane wnętrze idealnie nadaje się dla rodziny, 
w której skład wchodzą małe dzieci. Oszczędność w ume-
blowaniu i w przemyślany sposób rozmieszczone pojemniki 
na drobiazgi ograniczają pole działania małych bałaganiarzy. 
Dodatkowo pozyskana dzięki tej oszczędności przestrzeń 
udostępnia dzieciom dużo miejsca na zabawę. Wszystkie te 
czynniki składają się na doskonałą przestrzeń dla całej rodziny 
oraz zapewniają jej komfortowe warunki, uprzyjemniając 
wypoczynek w gronie najbliższych. 
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