
Jesteśmy w apartamencie na 
osiedlu Hill Park  

na warszawskich Bielanach.  
Został wykończony dosłownie 

pod klucz. Meble, zasłony, 
pościel, a nawet zastawa 

stołowa czekały cierpliwie  
na przyjazd gospodarzy. 

tekst: Anna Apps, zdjęcia: Yassen Hristov, projekt: HOLA DESIGN

Strefa dzienna w czerni, beli i różnych tonacjach

szarości. Utrzymana w eleganckim, nowoczesnym

stylu ale z akcentami glamour
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WOKÓŁ STOŁU 
KRZESŁA TULIP 

ZAPROJEKTOWANE 
W LATACH 50-TYCH 
XX WIEKU PRZEZ  
EERO SAARINENA 

DLA FIRMY KNOLL.

Wchodząc do tego 220- metrowego apartamentu mamy 
poczucie, że trafiliśmy do świata luksusu. Nie takiego, 
który mieni się złotem, ozdobami i ornamentami, ale bar-
dziej wyrafinowanego, eleganckiego, z klasą. I to uczucie 
nie opuszcza nas aż do końca wizyty. Za tak smacznym 
wystrojem stoją architekci z Hola Design.

GÓRA – DÓŁ
Dwieście dwadzieścia metrów to sporo. Ale często widzimy 
projekty dużych mieszkań, które są zupełnie niefunkcjonal-
ne. Tu jest jednak inaczej. Na tej dużej, dwukondygnacyjnej 
przestrzeni zastosowano kilka bardzo ciekawych rozwiązań. 
Parter to w dużej mierze część dzienna – kuchnia, jadalnia 
i salon – w sumie ponad 50 metrów. Dzięki temu mamy rze-
czywiście poczucie przestrzeni, ale też nie czujemy, że wnę-
trze jest zbyt duże. Na dolnej kondygnacji znajduje się też 
duża, bo prawie trzydziestometrowa sypialnia gospodarzy. 
To typowe rozwiązanie typu master bedroom, jest tu i duża 
łazienka i garderoba, obie dostępne wyłącznie z sypialni. Na 
parterze jest też oczywiście toaleta dla gości i sporo miejsca 
na przechowywanie w holu. Góra to królestwo dzieci. Są tu 
dwie połączone łazienką sypialnie. Idealne rozwiązanie dla 
rodzeństwa. Znalazła się tu także przestrzeń na garderobę 
przy jednej z sypialni. „Ciekawym rozwiązaniem jest pokój 
gościnny oddzielony od gabinetu dużymi dwuskrzydłowymi 
drzwiami przesuwnymi – na co dzień duży gabinet może 
cieszyć gospodarzy, a w przypadku wizyty gości można w ła-
twy sposób oddzielić dla nich intymną przestrzeń” - mówią 
projektanci. Interesujące jest też wykorzystanie zazwyczaj 
zaniedbywanej przestrzeni holu na górze. Ta wcale nie tak 
mała przestrzeń służy w tym apartamencie jako minibiblio-
teka. Są tu półki z książkami i wygodny fotel. 

W całym wnętrzu podłogę  

wyłożono bielonym dębem

W salonie na ścianie kominkowej jest beton. 

Rama kominka wykonana jest z marmuru 

statuarietto, a na ścianie obok biokominka 

klejone czarne szkło z szerokimi fazami (tafle 

błyszczące i satynowe/matowe) 
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NOWOCZESNOŚĆ 
POŁĄCZONA 

Z ELEMENTAMI 
GLAMOUR TO KLUCZ 

DO TEGO WNĘTRZA.

Meble w kuchni i półki na wino wykonane 

z mdfu lakierowanego na kolor biały

Gzymsy dekoracyjne przy sufitach, 

kryształowe lampy, fazowane szkła 

i marmur dodają wnętrzu elegancji
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OZDOBNY ŁĄCZNIK
Charakterystycznym elementem wystroju łączącym górę 
i dół jest piękna balustrada. O mały włos, a zostałaby 
zastąpiono czymś bardziej typowym. „Balustrada od 
początku budziła mieszane odczucia inwestora. Miał 
obawy, że nasi wykonawcy nie poradzą sobie z tym skom-
plikowanym elementem i zamiast być ozdobą będzie 
szpecił wnętrze. Stało się tak jak my planowaliśmy, jest 
jednym z bardziej charakterystycznych i podobających 
się elementów wystroju” - wspominają architekci.

MINIMALIZM CZY GLAMOUR?
Wchodząc do salonu widzimy niemal minimalistyczne 
wnętrze: czarne meble, dużo bieli i szarości. Jednak po 
chwili dostrzegamy też subtelne elementy w stylu gla-
mour – dekoracyjne gzymsy przy sufitach, kryształowe 
lampy, fazowane szkła czy marmur. „W salonie na ścianie 
kominkowej zastosowaliśmy beton, rama kominka jest 
z marmuru statuarietto, a podłoga jest z bielonego dębu” 
- mówią projektanci. Dzięki wyważonym proporcjom 
wnętrze pozostaje zdecydowanie nowoczesne. 

GABINET TO STREFA 
TYPOWO MĘSKA, 

UTRZYMANA 
W TONACJI CZERNI 

I SZAROŚCI.

Piękna balustrada (proj. Hola Design) przy 

schodach jest stylistycznym łącznikiem 

między dolnym i górnym piętrem

Przy toaletce w sypialni kolejna ikona 

designu – krzesło Ghost proj.  

Philippe’a Starcka

Gabinet oddzielony jest od pokoju gościnnego dużymi 

dwuskrzydłowymi drzwiami przesuwnymi. Na co dzień gospodarze

mogą się cieszyć gabinet w wersji XXL, a podczas wizyty gości można

w łatwy sposób oddzielić dla nich intymną przestrzeń44 45
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MĘSKA SPRAWA
Gabinet to strefa typowo męska przestrzeń. „Miała być 
strefą najbardziej nowoczesną i surową, utrzymana 
w tonacji czerni i szarości. Płyty betonowe na ścianie, 
czarne meble” - mówią architekci. Na przeciwległym 
końcu stylistycznym jest sypialnia. Tu miękkie tkaniny, 
tapety i beżowo-brązowa kolorystyka nadają wnętrzu 
ciepła i czynią je przytulnym. Dodatkowym „ociepla-
czem” jest też biokominek. 

SZYTE NA MIARĘ
W większości meble i sprzęty zostały wykonane na 
zamówienie.  Te projektu Hola Design zostały wypro-
dukowane przez firmę Cedros. Znajdziemy tu też me-
ble marki Styhlen, np. pufy w pokojach dziecięcych. 
Nie zabrakło również i szerzej znanych designerskich 
akcentów – Ghost Chair czy Plastic Side Chair to naj-
lepsze przykłady. 

W SYPIALNI  
KRÓLUJĄ CIEPŁE 
BEŻE, KREMY 

I BRĄZY.

W sypialni panuje przytulny, ciepły nastrój W łazience przynależnej do sypialni

gospodarzy znalazło się miejsce na piękną

owalną wannę i dwie umywalki

Toaleta gościnna w bieli  

z czarnymi dodatkami

Lustro powiększa  

optycznie przestrzeń

Ściany w sypialni wyłożono płócienną tapetą 

HOLA DESIGN
MONIKA I ADAM BRONIKOWSCY

KTO ZA TYM STOI?
Polska pracownia projektowa o zasięgu międzynarodowym, stowarzyszona w światowych 

organizacjach branżowych. Na swoim koncie ma setki zrealizowanych projektów i wy-

różnienia w krajowych i zagranicznych konkursach projektowych. Zespół HOLA Design 

tworzą doświadczeni projektanci i architekci wnętrz posiadający odpowiednią wiedzę i do-

świadczenie gwarantujące skuteczność w działaniu. Pracownia łączy kreatywne podejście 

ze zrozumieniem oczekiwań klienta. Dąży do tworzenia wnętrz o prostej, czytelnej formie, 

przemyślanej funkcjonalności i nowoczesnym stylu. 
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Nie tylko przestrzeń dzienna i sypialnia gospodarzy zostały 
zaprojektowane na miarę, z ogromną dbałością o szczegóły 
urządzono także pokoje dziecięce. W pokoju starszego syna 
zastosowano wystrój odpowiadający jego zainteresowaniom, 
natomiast sypialnia jego dużo młodszej siostrzyczki została 
utrzymana w pastelowych różach. To niezwykle ważne, żeby 
dzieci czuły, że przestrzeń ich pokoju należy do nich. „Jeśli 
nasze dzieci mają już określone zainteresowania to warto 
urządzić pokój wykorzystując je jako motyw przewodni. Jeśli 
są jednak w fazie błądzenia w poszukiwaniu odpowiedniej 
drogi - to taki total look może być nieco ryzykowni” - mówią 
zgodnie architekci. 

POKOJE DZIECI 
URZĄDZONO 

ZGODNIE Z ICH 
ZAINTERESOWANIAMI.

W pokoju córki gospodarzy zawitały 

odcienie różu i fioletu. Pufy marki Styhlen

W sypialni syna gospodarzy stanęło  

krzesło Plastic Side chair  

(projektu Eamsów) 

Pokój syna został zaaranżowany zgodnie

 z jego muzycznymi zainteresowaniami
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