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Z widokiem  
na miasto
Przekraczając próg tego nowoczesnego, 
a jednocześnie bardzo stylowego wnętrza 
można poczuć klimat tak charakterystyczny 
dla wielkiego miasta. Energia, charakter, 
inspiracje wprost buzują – dokładnie tak, 
jak w miejskim tyglu stolicy.
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Mieszkanie jest eleganckie i nowoczesne, ale nie brakuje także elemen-
tów stylu loft, takich jak industrialna lampa, czy oryginalne betonowe 
płyty na ścianie za kanapą, które odpowiadają za klimat wnętrza.

Wyposażenie: podłoga drewniana dębowa / na ścianach fornir w ko-
lorze orzecha oraz betonowe płyty / lampa wisząca Cage Diesel Living 
with Foscarini / kinkiety projektu Hola Design / poduszki w dekoracyj-
ne kwadraty oraz ceramiczny dzban z pokrywą w kolorze złota, trzy 
miedziane wazony w kolorze złotym, kremowa waza ceramiczna w stylu 
vintage na regale, a także wazony ceramiczne w kolorze metalicznej 
miedzi i metalowy półmisek w kolorze srebrnym na stoliku kawowym ze 
sklepu Archidzielo.pl
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Otwarta przestrzeń dzienna łączy kuchnię, salon i jadal-
nię znajdującą się na granicy stref. Zastosowane ma-
teriały i kolory dodatkowo akcentują niewątpliwe atuty 
wnętrza jakimi są niestandardowa wysokość pomiesz-
czeń, duże okna i widoczny przez nie rozległy taras.

Wyposażenie: podłoga drewniana dębowa / na ścia-
nach fornir w kolorze orzecha / stół Stylhen ze sklepu 
E-homelovers.pl / krzesła EPC (Eames Plastic Chair) 
Vitra / lampy Rock Diesel Living with Foscarini / lampa 
wisząca Cage Diesel Living with Foscarini / kinkiet 
projektu Hola Design / na stole waza dekoracyjna 
w kolorze złotym ze sklepu Archidzielo.pl
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 Trochę loftowe, niepozbawione elementów 
stylu modernistycznego, bardzo nowo-
czesne, a jednocześnie przytulne. Takie 
jest wnętrze przestronnego apartamentu, 

urządzonego w sposób niezwykle przemyślany, 
choć z pewną dozą szaleństwa. Projekt wnętrza 
stworzyli projektanci z pracowni Hola Design, 
którzy jak przyznają, początkowo zapropono-
wali dwie wersje projektu wnętrza – w jasnej 
i ciemnej kolorystyce. Inwestorowi szczególnie 
przypadła do gustu propozycja łącząca orze-
chowy fornir oraz czerń. Takie właśnie jest tło 
aranżacji strefy dziennej, które nadaje prze-
strzeni elegancki, a nawet ekskluzywny charak-
ter, jednocześnie ocieplając wizualnie wnętrze.

Na tle wykończonych fornirem ścian oraz 
meblowej zabudowy świetnie wyglądają orygi-
nalne czarne kinkiety, atrakcyjnie prezentują 

się także eleganckie, ciężkie zasłony. Swo-
istą przeciwwagę dla dominujących mate-
riałów i kolorów stanowi ściana w salonie, 
która wykończona została autentycznymi beto-
nowymi płytami. Jej szary kolor, struktura 
betonu, poprzecinana aluminiowymi profi-
lami powierzchnia odpowiadają za loftowy 
klimat aranżacji. Ta surowa w odbiorze fak-
tura i materiał kojarzący się nieodłącznie 
z wnętrzem loftu znalazły tutaj niezwykle 
podatny grunt. Mieszkanie ma bowiem nie-
standardową, bo aż trzymetrową wysokość, 
która stanowi jego niewątpliwy atut. Powięk-
sza przestrzeń, pozwala wyeksponować efek-
towne formy wyposażenia. Zapewnia także 
właściwe proporcje – dzięki temu możliwe 
było zastosowanie tak wyrazistych  kolorów 
i materiałów na dużych płaszczyznach. 

W strefie wypoczynkowej rządzi wygoda 
oraz styl. Ten wyjątkowy efekt udało się 
uzyskać za pomocą gustownie dobra-
nego wyposażenie jak i materiałów. Roz-
machu wnętrzu dodaje oryginalny regał, 
w który wprawiono także okno.

Wyposażenie: podłoga drewniana dębo-
wa / na ścianach fornir w kolorze orzecha 
oraz betonowe płyty / lampa wisząca 
Cage Diesel Living with Foscarini / kinkiet 
projektu Hola Design / poduszki w deko-
racyjne kwadraty oraz ceramiczny dzban 
z pokrywą w kolorze złota, trzy miedziane 
wazony w kolorze złotym, kremowa waza 
ceramiczna w stylu vintage na regale, 
wazony ceramiczne w kolorze metalicznej 
miedzi i metalowy półmisek w kolorze 
srebrnym na stoliku kawowym, a także 
dwie duże latarnie dekoracyjne ze sklepu 
Archidzielo.pl
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Projekt wnętrza opiera się na zastosowaniu kompozycji czerni 
i forniru orzecha.  Na tym tle świetnie wyglądają designerskie 
lampy i eleganckie meble w odważnych kolorach.

Wyposażenie: podłoga drewniana dębowa / na ścianach fornir 
w kolorze orzecha / stół  Stylhen ze sklepu E-homelovers.pl / 
krzesła EPC (Eames Plastic Chair) Vitra / lampy nad stołem Rock 
Diesel Living with Foscarini / lampa wisząca Cage Diesel Living 
with Foscarini / kinkiety projekt Hola Design / poduszki w deko-
racyjne kwadraty ze sklepu Archidzielo.pl
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Nowoczesny zestaw mebli w strefie jadalni tworzą designerskie krze-
sła, prosty, acz masywy stół i górujące nad nim oryginalne lampy. 

Wyposażenie: stół  Stylhen ze sklepu E-homelovers.pl / krzesła EPC 
(Eames Plastic Chair) Vitra / lampy Rock Diesel Living with Foscarini / 
waza dekoracyjna w kolorze złotym ze sklepu Archidzielo.pl
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Nowoczesny charakter kuchni 
zapewnia duet czerni i bieli, 
wygodę kuchennych prac – 
obszerne blaty, także w dwóch 
kolorach: z czarnego granitu 
i białego marmuru. 

Wyposażenie: bateria kuchenna 
Axor Hansgrohe / piekarniki, pły-
ta grzejna, winiarka Miele / okap 
Elica / zabudowa wykonana na 
zamówienie / blaty granitowe / 
wazy dekoracyjne (czarna i bia-
ła) ze sklepu Archidzielo.pl
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Dzięki temu, że pomieszczenia są wyjąt-
kowo wysokie, można było także z rozmachem 
zaprojektować oświetlenie. W efekcie ekspe-
rymentowania z różnymi typami oświetlenia 
zaprojektowano jako całość instalację, która 
w unikalny sposób łączy różne źródła i rodzaje 
światła. Plafon w formie dużej bryły w kuchni, 
designerskie kinkiety w holu i jadalni, nowocze-
sne lampy wiszące nad stołem czy podkreślająca 
klimat loftu „przemysłowa” lampa w salonie, 
to tylko te najbardziej wyeksponowane, deko-
racyjne części rozbudowanego zestawu świa-
tła. Wzbogacony o liczne halogeny rozmiesz-
czone na dwóch poziomach w podwieszanym 
suficie, a także taśmy LED wpuszczone w alu-
miniowe profile w betonowej ścianie, pozwala 
tworzyć rozmaite sekwencje oświetlenia, dopa-
sowane do nastroju, charakteru aktywności czy 
oświetlanej strefy. I tak, można np.  zaplano-
wać scenę świetlną idealną do czytania książki, 
oglądania telewizji, czy na uroczyste przyję-
cie. Tym bardziej, że reprezentacyjna część 
apartamentu wydaje się wprost stworzona do 
spędzania czasu – w mniejszym i większym 
gronie. Wygodny zestaw wypoczynkowy kusi 
atrakcyjną designerską formą kanapy i foteli 
oraz oryginalną kolorystyką. Trzy różne, acz-
kolwiek zbliżone odcienie niebieskiego wpro-
wadzają do aranżacji nieco stylowego zamie-
szania. Budują klimat wnętrza i świetnie pre-
zentują się na tle betonowej ściany. Połączenie 
nowoczesnego narożnika, foteli o zaokrąglonych 
kształtach i pojedynczego stylowego fotela na 
drewnianych nogach tworzy niezwykle eklek-
tyczny, a przy tym naprawdę udany zestaw. 
Pod kolor mebli gustownie dobrano dodatki 
i dekoracje (dywan, poduszki, zawieszone nad 
kanapą obrazy), które przemycają podobną 
oraz kontrastową kolorystykę. Uzupełnieniem 
aranżacji strefy wypoczynkowej jest efektowny 

W sypialni królują jasne kolo-
ry. Zastosowane materiały 

tworzą klimat nowoczesnej 
przytulności. 

Wyposażenie: łóżko oraz  
tapicerowany zagłówek 

wykonane na zamówienie 
/ na podłodze wykładzina 

dywanowa / ceramiczny wa-
zon oraz półmisek metalowy 

w kolorze złotym ze sklepu 
Archidzielo.pl
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regał, zajmujący całą szerokość ściany. Atrak-
cyjna i funkcjonalna zabudowa rodem z ame-
rykańskich „living roomów” doskonale wpi-
suje się w stylistykę wnętrza, nadając mu zara-
zem nieco nobliwy charakter. Warto zwrócić 
uwagę na precyzyjne rozplanowanie poszcze-
gólnych wnęk,  staranne wykończenie i orygi-
nalny pomysł zastosowanie luster w każdym 
z wydzielonych segmentów regału. Co ciekawe 
mebel ten sprytnie wykorzystuje pewne man-
kamenty architektoniczne wnętrza, w efekcie 
zmieniając je w niewątpliwe atuty. Po pierw-
sze – długość pomieszczenia: regał optycz-
nie skraca salon i przywraca mu korzystne 
proporcje, po drugie – okno, znajdujące się 
dokładnie pośrodku ściany, zostało sprytnie 
wkomponowane w regał, którego część sta-
nowi także kwietnik. Lustra w każdym z seg-
mentów dodają światła i przestrzeni, jak też 
eksponują umieszczone na półkach przed-
mioty dekoracyjne. 

Prywatna część apartamentu, a więc sypial-
nia połączona z garderobą oraz łazienka urzą-
dzone są w jaśniejszej kolorystyce. W sypialni 
dominują szarości w połączeniu z bielą. Czerń 
uwzględniona pod postacią wiszących nad 
wezgłowiem łóżka lamp to tylko akcent. Ele-
ganckie zasłony, puszysta wykładzina i mięk-
kie tapicerowane obicie ścian budują klimat 
relaksu i wypoczynku.  

PROJEKT: MONIKA I ADAM BRONIKOWSCY, HOLA DESIGN
TEKST I STYLIZACJA: ANNA USAKIEWICZ
ZDJĘCIA: BARTOSZ JAROSZ

Dwa rodzaje marmuru: Bianco 
Carrara (biały) i Nero Marquina 

(czarny), z których wykonano 
okładziny  ścian i podłogi nada-
ją aranżacji klasyczny charakter, 
z kolei proste w formie wyposa-
żanie oraz zabudowa wprowa-
dzają nowoczesny pierwiastek. 

Wyposażenie: na ścianach 
i podłodze marmur / meble 

wykonane na zamówienie / blat 
umywalkowy z marmuru / se-

desy Villeroy & Boch / armatura 
Axor Starck Hansgrohe 
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Do łazienki można wejść 
bezpośrednio z sypial-
ni, ale także z  holu. 
Przesuwane drzwi, które 
po otwarciu całkowicie 
chowają się w ściance 
działowej między sede-
sami, dzielą łazienkę na 
prywatną i gościnną.

Wyposażenie: na ścia-
nach i podłodze marmur  
/sedesy Villeroy & Boch 
/ armatura Axor Starck 
Hansgrohe / akcesoria 
Keuco / mosiężna rzeźba 
Torso oraz świece zapa-
chowe marki Stoneglow 
ze sklepu Archidzielo.pl
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