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TEKST I STYLIZACJA: ANNA USAKIEWICZ. ZDJĘCIA: BARTOSZ JAROSZ

Prawie dwustumetrowy apartament w sercu stolicy 
dumnie prezentuje swą przestrzeń pełną swobody, światła 

i rozmachu, z jakim zrealizowano projekt wnętrza. To 
prawdziwy manifest nowoczesności.  

nowoczesności
Manifest 
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Promienie słońca 
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P
rojekt wnętrza tego imponującego powierzchnią, jak 
i aranżacyjną odwagą apartamentu zrealizowała Pracownia 
Hola Design. Minimalistyczne mieszkanie jest skrojone 
na miarę – indywidualnie zaprojektowane na potrzeby 

młodej właścicielki. Modne i dopasowane do jej stylu życia. 
Codzienną funkcjonalność gwarantuje wygodny podział  

mieszkania na część prywatną i reprezentacyjną. Z kolei towa-
rzyskim charakterem emanuje przestronna strefa dzienna z oka-
załą przestrzenią wypoczynkową, która jest stworzona do kom-
fortowego odpoczynku i podejmowania gości. Nawet liczne 
towarzystwo może tutaj wygodnie spędzać czas na seansach 
kina domowego, czy kolacji w gronie przyjaciół.

Przestronną część dzienną klarownie dzieli element konstruk-
cyjny budynku, wyznaczając obszar strefy wypoczynkowej po 
jednej – oraz kuchni z jadalnią – po drugiej stronie przestrzen-
nego filaru. Przypisano mu także liczne funkcje we wnętrzu. Od 
strony salonu pełni on rolę ścianki telewizyjnej. W jadalni zaś 
stanowi podstawę zabudowy meblowej z czarnymi, lakierowa-
nymi frontami. Z kolei na jednej z prostopadłych ścian filaru 
zorganizowano biblioteczkę, zachowując z obu stron swobodne 
ciągi komunikacyjne. 

Przeszklona ściana frontowa apartamentu zapewnia dużą 
ilość światła całej strefie dziennej. Brak klasycznych podziałów 
dodatkowo potęguje odczucie przestrzeni i sprawia, że wnętrze 
jest lepiej doświetlone. Promienie słońca towarzyszą przebywa-
jącym w salonie nawet w pochmurne dni: utrwalone na fotota-
pecie z motywem lasu pięknie przenikają pomiędzy drzewami. 
Wielkoformatowe zdjęcie zdobi ścianę nad kanapą, która – jak 
przystało na imponujące rozmiary salonu – reprezentuje for-
mat XXL. Swobodnie może zasiąść na niej nawet kilkanaście 
osób. Wrażenia jak w prawdziwym kinie zapewnia profesjo-
nalny system nagłośnienia.

Kanapa,  jak 
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Strefa kuchni płynnie łączy się 
z reprezentacyjną jadalnią.  
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Aranżacja salonu jest na wskroś nowocze-

sna. Przestrzeń wypełniają odcienie szarości, 

dla których efektowny kontrast stanowi biel, 

a całość ociepla dodatek drewna w postaci 

forniru dębowego. Nowoczesność wyrażona 

została nie tylko za pomocą form i achroma-

tycznych barw, ale także materiałów, a faktury 

i sposób wykończenia powierzchni przejęły 

funkcję dekoracyjną. Taką rolę pełni tynk deko-

racyjny na ścianie w salonie, którego surową, 

szarą powierzchnię przecinają aluminiowe 

listwy tworząc oryginalną, geometryczną siatkę.

Geometria zdominowała także projekt 

kuchni. Nowoczesną zabudowę kuchenną 

z bezuchwytowymi frontami uzupełnia ory-

ginalna wyspa zaprojektowana specjalnie do 

tego wnętrza. Wykonana z granitu stanowi 

centrum kuchni: ze zlewozmywakiem, płytą 

grzejną i zawieszonym nad nią okapem. Jego 

kubistyczna forma to także efekt autorskiego 

projektu zespołu Hola Design. Forma wykona-

nej ze stali obudowy nawiązuje do dynamicznej 

bryły wyspy. W tej części apartamentu także 

brak jest klasycznych podziałów przestrzeni, 

a strefa kuchni płynnie łączy się z reprezenta-

cyjną jadalnią, widoczną już od wejścia. Tutaj, 

podobnie jak w salonie, rządzi włoski design 

– zarówno meble jak i oświetlenie wybrano 

z oferty czołowych włoskich marek. 

Tę część mieszkania wizualnie „domyka” 

przepierzenie wykonane ze stalowych profili, 

kreśląc tym samym przestrzeń korytarza. Ażu-

rowa konstrukcja pozwala na swobodne prze-

nikanie światła, dzięki czemu dobrze doświe-

tlona jest także strefa wejścia. 

W przestronnym apartamencie urządzono 

również pokoje i łazienki gościnne, natomiast 

w głębi znajduje się przestrzeń prywatna, zare-

zerwowana wyłącznie dla pani domu. Salo-

nik kąpielowy z prysznicem i wolno stojącą 

wanną oddzielają od sypialni przesuwane drzwi 

z grafitowego szkła. Zdradzają nowoczesne 

formy wyposażenia i minimalistyczny wystrój 

łazienki. Także w strefie prywatnej postawiono 

na minimalizm wyrażony w barwach czerni, 

bieli i szarości, subtelnie ogrzany fornirem 

jasnego dębu. 

PROJEKT:
Monika i Adam Bronikowscy

Hola Design
wycena@hola-design.com

www.hola-design.com
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Także w strefie 
prywatnej  

postawiono na 
minimalizm 
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Minimalistyczny wystrój 
łazienki  zdominowany przez 

oraz achromatyczne barwy 

Salonik 
kąpielowy 

z prysznicem  

od sypialni 

drzwi 
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Nowoczesną 
zabudowę 

kuchenną 
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[1] Fototapeta na podkładzie winylowym MGLISTY LAS o maksymalnych wymiarach 173x129 cm, z możliwością dowolnego kadrowania. 221 zł, Pixers, www.pixers.pl [2] Lampa wisząca 
CARAVAGGIO (proj. Cecilie Manz) łączy klasyczną, ponadczasową  formę z nowoczesną ekspresją. Oferowana w imponujących rozmiarach: średnica od 11 do 55 cm. 2.305 zł (śred. 
40 cm), Light Years, www.lightyears.dk  [3] Dywan AVILA w kolorze szarym ma ciekawą fakturę z modnym geometrycznym wzorem rombów; z wełny,  200x300 cm. Od 5.082 zł, BoConcept,  
www.boconcept.com [4] Krzesło EASY (proj. STC Studio) z polipropylenu na stalowym chromowanym stelażu z siedziskiem w kolorze czarnym.  681 zł, Cattelan Italia, www.arredatutto.com 
[5] Rozkładany stół LINGOTTO (proj. Gino Carollo) o podstawie ze stali nierdzewnej. Blaty ze szkła albo drewna (do wyboru) zdobi wygrawerowany wzór w kratę. Od ok. 15.500 zł, 
Bonaldo, www.bonaldo.it [6] Eleganckie naczynia NEWWAVE w kolorze czystej bieli wyróżniają się nietypowym wzornictwem. Geometryczne kształty połączono z wyjątkowym 
motywem fal. 34,30 zł/szt. (sosjerka), Villeroy&Boch, www.villeroy-boch.pl
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