
horyzont
tekst: Beata Kolis, zdjęcia: Sylwester Rejmer, stylizacja: Agnieszka Osak-Rejmer, 

projekt: pracownia architektoniczna Hola Design

Po

Taras z  pięknym widokiem na okolicę. 

Wygodnie urządzony. Biała twarz to 

designerski fotel NEMO projektu Fabio 

Novembre dla Driade

Idealne dla estety – w nowym
apartamentowcu, wygodne, przestronne.

 I co najważniejsze z pięknym
widokiem z ogromnego tarasu.
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Okna do samej podłogi dodają 

przestrzeni i światła. Żółta pufa 

Flower zakupiona w Le Pukka

To czwarte już mieszkanie Tomasza – wiceprezesa największej 
na rynku firmy digital marketingu. Teraz chciał jednego – by 
było to miejsce, do którego chętnie wraca po ciężkim dniu. Lubi 
lofty, czyli styl industrialny,  minimalistyczny. Od architektów 
oczekiwał projektu wnętrza przestronnego. Wyróżniającego 
się designem, ale nie dla samego designu, lecz z zachowaniem 
funkcji i wygody. Miało być ciepłe i przytulne, mimo chłodnych 
barw. I takie ma – spokojne, stonowane, ponadczasowe.

Z widokiem
To co rzuca się w oczy przede wszystkim, i to z każdej nie-
mal strony, to przepiękny widok za oknem. Wystarczy wyjść 
na duży taras, by poczuć się jak na wielkiej platformie wi-
dokowej. Mnóstwo zieleni, woda, inne domy daleko, gdzieś 
na krańcu horyzontu. I tego widoku raczej nic nie zepsuje 
– to teren chroniony, żadnych budynków tu nie będzie.   
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 Deski dębowe na podłodze i  fornir na 

ścianie ocieplają strefę dzienną, która 

urządzona jest ze skandynawskim umiarem

Ogromne okna z widokiem
po horyzont dają wrażenie

nieograniczonej przestrzeni.
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Wielki taras ma dwie strefy: prywatną, przy wyjściu z sypial-
ni i chilloutową przy wyjściu z salonu. Znalazły się na nim: 
dwuosobowy hamak, zestaw wypoczynkowy, biokominek.  
Specjalnie dobrane oświetlenie i głośniki dodają urokliwego 
klimatu. W całość wkomponowane zostały zdjęcia miast 
nocą. Są widoczne z sypialni i gabinetu. A z salonu można 
podziwiać zdjęcia lasu.

Po PierwsZe PrZestrZeń
By spełnić wymóg przestrzeni i otwartości, trzeba było 
wyburzyć wszystkie wewnętrzne ściany i postawić od 
nowa, w zupełnie innym układzie. Wymieniono nawet 
okna. Zamiast małych z parapetem i drzwi balkonowych 
zainstalowano duże przesuwane. Do ich dostarczenia po-
trzebny był dźwig, który wciągnął je na ostatnie piętro. 
Wydzielona została jedynie sypialnia połączona z łazienką 
i mały przytulny gabinet.  Reszta to duża strefa dzienna 
z otwartą kuchnią. 

Meble, w kuchni otwartej na 

salon, wykonano za zamówienie 

z mdf-u lakierowanego na połysk. Stół, 

wkomponowany w wyspę, można wysuwać

Meble na ścianę telewizyjną specjalnie

zaprojektowane do tego pomieszczenia.

Ogromne, gęste zasłony dają i efekt

ocieplenia salonu i zasłaniają ostre

światło słoneczne od południowej strony

W gabinecie wszystkie meble 

wykonane na zamówienie 
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skandynawski umiar
Apartament sprawia wrażenie stonowanego, spokojnego 
dzięki konsekwencji i umiarowi w zastosowanych mate-
riałach. Na podłodze deski dębowe w salonie i gabinecie, 
a w sypialni miękka wykładzina na grubej gąbce. Na ścia-
nach pojawia się fornir dębowy, panele z lakierowanego 
mdf-u i beton. Wszystkie meble i drzwi wykonane na in-
dywidualne zamówienie. Dopełnieniem całości są obec-
ne wszędzie ciemne, atłasowe, układające się miękko na 
podłodze zasłony.

ŁaZienka też Z widokiem
Leżąc we własnej wolnostojącej wannie, właściciel widzi 
ogromny taras i widok za nim. Łazienkę od sypialni dzieli 
tylko szklana ściana. Można do niej wejść też z salonu. 
A w razie potrzebny, gdy goście nocują, łazienkę można  
podzielić na dwie. Część „widokowa” jest jednak zawsze 
w dyspozycji właściciela.

Łazienkę od sypialni dzieli tylko 

przeszklona ściana. Armatura 

łazienkowa Grohe, ceramika Artvillano

W części prywatnej łazienki 

wanna wolnostojąca

Dla gości można wydzielić

część z prysznicem76 77
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