
Sala kinowa, pokój 
chilloutowy, łazienka  
w klimacie spa i grill  
na tarasie – a wszystko  
w jednym, dwupoziomowym 
mieszkaniu. Czegóż chcieć 
więcej?

projekt: Anna Szefler i Piotr Szefler;  
zdjęcia: Cezary Hładki;  
stylizacja: Barbara Marzec;  
tekst: Urszula Deda-Bieroń
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Salon
W założeniu nic tutaj nie miało 
odwracać uwagi od telewizora. 
Konkurentem dla ekranu nie mógł 
być również kominek. Jego obudowa 
jest więc delikatna i prosta, 
wykonana ze szkła lacobell.

w roli głównejRelaks
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Mebel numer jeden
Główną rolę w salonie gra podwieszony mebel,  
na którym od frontu umocowano wielki ekran.  
A z tyłu – niespodzianka: całkiem spory regał  
na książki. Niespodzianka kryje się też w podeście, 
zaprojektowanym specjalnie, aby skrócić duże 
pomieszczenie optycznie i jednocześnie wydzielić 
w nim strefę ze sprzętem RTV. Są pod nim schowane 
wygodne, duże szuflady.







Kuchnia
Choć szafek nie widać, 
miejsca w kuchni nie brakuje. 
Nawet grube dębowe blaty 
(zrobione z mdf-u i pokryte 
efektowną szczotkowaną 
obłogą dębową) kryją 
w sobie głębokie szuflady. 
A gdzie zlew? Również 
ukryty – za wysokimi 
drzwiami widocznymi tuż za 
piekarnikiem. Pochłaniacz? 
W lampie nad płytą 
kuchenną. Cały ten kamuflaż 
sprawia, że kuchnia otwarta 
na salon jest właściwie 
„nieobecna”.

G 
dzie? Koniecznie we wrocławskiej dzielnicy Biskupin. Jakie? 
Duże, najlepiej dwupoziomowe. Takie założenia zrobił An-
drzej, rozpoczynając poszukiwanie mieszkania. Inna lokali-
zacja niż Biskupin nie wchodziła w grę – lubi tę część miasta 
z jej parkami i bliskością rzeki, tu się wychował i tu się czuje 

u siebie. A pomysł z dwoma poziomami wydawał się ciekawy – część pry-
watna na górze i salon z kuchnią na parterze, to przecież prawie jak dom.  
Szczęście uśmiechnęło się do niego już na starcie. Pierwsza oferta, na jaką 
Andrzej zwrócił uwagę, okazała się tym, o co mu chodziło. – Wszedłem, 
zobaczyłem i kupiłem – śmieje się. – Moja dzielnica, blok oddalony od uli-
cy, ponad sto czterdzieści metrów kwadratowych, dwa poziomy, a do tego 
ogromny taras z ładnym widokiem. Czy było się nad czym zastanawiać? 
Równie krótko Andrzej, nawykły do szybkiego podejmowania decyzji, za-
stanawiał się nad urządzeniem mieszkania i nad tym, komu je powierzyć. 
– Nie mam najmniejszych ciągot do samodzielnego rozwiązywania wnę-
trzarskich łamigłówek. Spotkałem się więc z kilkoma projektantami i wy-
brałem tych, od których biła chemia – opowiada. I tak Anna i Piotr Szefler 
z Razoo-Architekci otrzymali zadanie zaprojektowania – łącznie z wyko-
nawstwem – wnętrza, które miało spełniać wszystkie wymagania Andrzeja. 
– Te wymagania były krótkie i  jasno sprecyzowane – wspominają  
architekci. – Prosto, nowocześnie, bez nadmiaru sprzętów. Salon i  sala 
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Sypialnia
Nad okrągłym łożem – takiż sufit. Jasny okrąg nad łóżkiem 
został wykonany z barrisolu – kryje się pod nim oświetlenie 
LED-owe.

kinowa w  jednym, kuchnia otwarta, ale możliwie 
niewidoczna, w  sypialni wygodne łóżko koniecz-
nie na środku, a  łazienka w  klimacie spa. Co do 
reszty, Andrzej pozostawił nam pełną swobodę. 
Poprzednim właścicielem mieszkania był architekt, 
było więc rozplanowane porządnie, ale – raczej  
na modłę lat 70. Chcąc przeprowadzić zmiany, trzeba 
było wszystko zburzyć. – Zaczęło się więc od totalnej 
demolki, a potem było projektowanie od nowa – opo-
wiadają Anna i  Piotr. Największy problem stanowiły 
schody – przedtem były zabiegowe, przez co zabiera-
ły bardzo dużo miejsca. Żeby mogły być wąskie, jed-
nobiegowe i dostępne z salonu, trzeba było podnieść 
w  tym miejscu sufit o  cały metr. I  nagle salon zrobił 
się ogromny. A ponieważ miał być „salą kinową”, ar-
chitekci zaprojektowali w nim mebel, na którym z jed-
nej strony jest umieszczony wielki ekran, a  z  drugiej 

kryją się głębokie półki na książki. Solidna stalowa 
konstrukcja została przytwierdzona do stropu, a  po-
tem obłożona mdf-em. Na koniec pokryto ją lakierem 
samochodowym, odpornym na ścieranie. Ten ostat-
ni szczegół był o  tyle ważny, że ten sam lakier miał 
być zastosowany na schodach, które siłą rzeczy są 
na ścieranie narażone. Ostateczny efekt sali kinowej 
dała kotara, którą można zaciągnąć wokół całego 
pokoju, zasłaniając nie tylko okna, ale też schody. 
Podobna kotara „zagrała” w  sypialni. Ma za za-
danie przesłonić okna oraz zaoblić pokój, by 
okrągłe łóżko tworzyło z  nim zgraną całość.  
Tak jak chciał Andrzej, łoże stanęło na środku, a po-
nieważ sypialnia jest duża, więc i ono mogło być po-
kaźnych rozmiarów. Zrobione na zamówienie, ma 
średnicę 240 cm! Oczywiście zamówić trzeba było nie 
tylko samą ramę, ale też materace i  prześcieradła,  
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Garderoba
Z prawdziwego zdarzenia  
– duża, do której można  
wejść i zamknąć za sobą 

drzwi. Została ukryta w szafie, 
wykończonej obłogą dębową 

wybarwioną na czarno.





które w  takim rozmiarze nie są produkowane. Ostat-
nie życzenie Andrzeja – łazienka w klimacie spa – było 
spełnić stosunkowo prosto. – Wykorzystaliśmy istnie-
jące tu zaokrąglenie sufitu i obłożyliśmy go, wraz ze 
ścianą, naturalnym beżowym łupkiem – opowiada-
ją projektanci. – Ten sam kamień, tyle że wygładzo-
ny, znalazł się na podłodze. A  żeby było jak w  spa, 
wzdłuż ściany postawiliśmy skrzynię, na której, gdy 
przyjdzie ochota, można się wygodnie wyciągnąć. 
Drewno użyte w łazience to obłoga dębowa, tak gru-
ba, że mogła być szczotkowana. Również i ten element 
sprawia, że w łazience panuje ciepły, naturalny klimat. 
Ale nie tylko łazienka à la spa jest w tym mieszkaniu 

miejscem relaksu. Ogromny taras przylegający do po-
koju na drugim poziomie został w części zabudowany, 
a w powstałym w ten sposób przeszklonym pomiesz-
czeniu stanęła prawdziwa sauna i piękne drewniane 
łoża, zawisł hamak. Ten niezwykły pokój, razem z jego 
zachęcającym do medytacji egzotycznym klimatem, 
Andrzej zawdzięcza znajomemu, który całość, wraz 
z  meblami, zaprojektował i  wykonał ze sprowadzo-
nego z Ameryki Południowej drzewa ipe. – To jeszcze 
jeden fajny kąt w  domu, gdzie można miło spędzić 
czas z przyjaciółmi – cieszy się gospodarz. – Jest stąd 
wyjście na taras, po przeróbkach pozostało tam dość 
miejsca, żeby ustawić grill. Pełen komfort.

Relaks, relaks...
Gdy Andrzej kupował mieszkanie, tego pokoju nie było. 
Powstał na tarasie, specjalnie w tym celu zabudowanym. 
Stanęła w nim sauna i specjalnie zaprojektowane meble  
z egzotycznego drzewa ipe. A jeśli wola, można zdrzemnąć  
się w hamaku...

Toaleta
Nieco tajemniczy, ale zarazem ciepły klimat to między innymi 
zasługa ściany, „zza której widać drzewa”. Folia z ich zdjęciem 
została włożona między dwie warstwy szkła. Odbity w lustrze 
ciemny las, tworzy niezwykły nastrój. 



1. Lampa La La wykonana z cienkiej tkaniny naciągniętej na metalowy stelaż, Kundalini, NOWE MARKOWE, 3350 zł

2. Dekoracyjna figura przedstawiająca atletę, wykonana z włókna szklanego, Kare Design, 

 KARE STYLE & 9DESIGN, 419 zł

3. Rustykalna podłoga Elite Line Boutique Collection Dąb Rustic Pure z dużymi sękami, szczotkowana i pokryta 

antycznym olejem naturalnym ECO, wym.: 220 x 18,2 x 1,4 cm, BALTIC WOOD, ok. 290 zł/m2

4. Jedwabne poszewki na poduszki Lisa, zapinane na suwak, wym.: 40 x 40 cm i 30 x 50 cm, ZARA HOME, 69,90 zł/szt.

5. Konsola z kolekcji Apeldoorn z drewnianym blatem na stalowych nogach, ALMI DÉCOR, 3990 zł

6. Sofa dwuosobowa Mateo tapicerowana skórą naturalną, dostępna również w obiciu z tkaniny,  

wym.: 183 x 97 x 78 cm, ETAP SOFA, od 2215 zł

7. Miska Rio w kolorze limonki, średnica 28 cm, KOZIOL, 34 zł

odinspiracjidorealizacji

Anna i Piotr Szefler  
Razoo-architekci

Produkty w stylu tego wnętrza

Producenci i wykonawcy

Para architektów, która dzieli swe pasje, 
zainteresowania w życiu prywatnym 
i zawodowym. Kilkuletnie doświadczenie 
zdobyte w kraju i poza granicami, powala 
nam projektować swobodnie, bez 
ograniczeń stylowych i przestrzennych 
– mówią. – Tworzymy poprzez poznanie 
człowieka. Projektujemy najchętniej 
totalnie: od wyboru miejsca, poprzez 
czytelny pomysł na przestrzeń, po projekty 
mebli, instalacji, nietypowych konstrukcji      

  i detali. 

Siemens (AGD w kuchni), Elica (wyciąg nad płytą kuchenną), Beltrami (łupek 
naturalny w łazience), Aquaform (oświetlenie techniczne), Murano Due (wisząca 
lampa w salonie), Wzorcownia (dębowa podłoga), Simas (czarna ceramika  
w toalecie), Hansgrohe (bateria umywalkowa w toalecie), Ars Mosaica (kostka 
marmurowa w toalecie), Marcin Mikołajczak (projekt i wykonanie pokoju  
w stylu azjatyckim na tarasie) 
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razoo@o2.pl, tel. 500 019 016, 505 104 638



‘‘Prosto, nowocześnie, bez nadmiaru 
sprzętów. Salon i sala kinowa w jednym

Łącznie 70 produktów w stylu tego wnętrza  
prezentujemy w eDodatku na stronie www
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