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NAJWAŻNIEJSZYM MEBLEM W TYM

MIESZKANIU JEST ŁÓŻKO. O JEGO RANDZE

ŚWIADCZY FAKT, ŻE ZAJĘŁO MIEJSCE,

GDZIE POPRZEDNIO BYŁA KUCHNIA,
TERAZ  PRZENIESIONA 

DO PRZEDPOKOJU. 

W bloku we Wrocławiu w 32 m kw. w pokój w łazienka Domownicy w osoba dorosła 

TEKST I STYLIZACJA: Agnieszka Osak-Rejmer

ZDJĘCIA: Sylwester Rejmer

Niewielkie mieszkanie znajdujące się w nowo zbudowanym

bloku Karolina chciała urządzić nowocześnie, ale także...
bardzo kobieco. Projektanci zaproponowali więc meble 
o prostych kubicznych formach, które złagodzili oświetleniem 
i akcentami czerwieni – ulubionego koloru właścicielki. 
Meble i dekoracje zostały ograniczone do minimum.

PREZENTACJE l mieszkanie

Karol  ina
chce spać

�Fornirowana drewnem wenge szafka wzdłuż ściany z oknami

została zbudowana na zamówienie według projektu architektów.
Służy nie tylko jako miejsce do przechowywania – zakrywa również...
grzejniki. Aneks sypialny od reszty pokoju umownie oddziela tiulowa
zasłona zawieszona na karniszu ukrytym w wąskiej wnęce zrobionej 
w podwieszanym suficie (zamontowano w niej także świetlówki).
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PREZENTACJE l mieszkanie

Taras

�Aneks kuchenny w przedpokoju można całkowicie ukryć – wystarczy
zamknąć składane drzwi, by zabudowa zniknęła. Taki kąt nie jest duży, 
ale gospodyni w zupełności wystarcza, w kuchni nie spędza bowiem 
zbyt wiele czasu. Blat oraz półka na ścianie nad nim są zrobione 
z dębowego drewna.  

�Karolinie marzyła się wygodna łazienka, koniecznie z wanną. Architekci
powiększyli więc pomieszczenie kosztem pokoju. Większość ścian pokryto
wodoodporną farbą; ścianę nad umywalką i podłogę chroni gres. Pod sufitem,
za szeroką listwą z płyty gipsowo-kartonowej, schowano świetlówki. Jedną 
ze ścian i obudowę wanny wyłożono marmurem o intrygującym wzorze 
i oryginalnej kolorystyce. Przecina go listwa ze stali nierdzewnej, która 
służy jako podręczna półeczka na kosmetyki. 

�Widok na mieszkanie od strony przedpokoju. Skomplikowany układ? 
Wcale nie. Czerwona tapeta zdobi drzwi szafy, natomiast drzwi prowadzące 
do łazienki pokryto lustrzaną taflą – to w niej odbija się fragment 
kuchennego aneksu.
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POMYSŁ NA WAGĘ WYGODY

Wraz z nowym miesz ka niem Ka ro li na otrzymała

w pa kie cie usłu gi ar chi tek to nicz ne. Prze rób ka mi 

wnętrza, któ re pier wot nie skła da ło się z zam knię tej 

kuch ni, po ko ju, ła zien ki i przed po ko ju, za ję li się An na 

i Piotr Szef ler z biu ra pro jek to we go Ra zoo – Ar chi tek ci.

Najważniejszym zadaniem, jakie otrzymali, by ło zna le -

zie nie wygodnego miej sca do spa nia. Ka ro li na w łóż ku 

nie tyl ko sypia, ale tak że wy po czy wa w dzień, oglą da 

te le wi zję i czy ta. Żadna rozkładana ka na pa nie wcho dzi ła

w grę, bo gos po dy ni za le ża ło na praw dzi wym, dużym 

łóż ku – wy ek spo no wa nym, a jed no cześ nie po my sło wo 

od dzie lo nym od reszty wnętrza. Ar chi tek ci za pro po no wa li

więc, by minisy pial nię – po wybu rze niu ścia ny – urzą dzić 

w miej scu kuch ni, a tę prze nieść do przedpo ko ju. Ryzykow-

ny pomysł? Zdaniem gospodyni sprawdził się doskonale! 

Gdy w pokoju potrzeba więcej 

miejsca, puf można wsunąć 

pod stolik (mieści się tam idealnie).
Przez okno widać duży taras, który 
już niedługo stanie się dodatkowym
pomieszczeniem. Na podłodze 
ułożono parkiet przemysłowy 
z dębu cappuccino.

Aneks 
sypialny 
(9,3)Pokój

(10,4)


