
ieszkania w budynkach wielorodzin-
nych z reguły nie należą do najprze-
stronniejszych. To powoduje, że ich 
aranżacja wymaga kreatywnego 
zamysłu. Niełatwe zadanie często 

utrudnia dodatkowo kłopotliwy rozkład pomieszczeń. Nie oznacza to 
jednak, że niewielkiego lokum nie można urządzić z pomysłem i finezją. 
Projekty, które przedstawiamy, skutecznie obalają ten mit. 

WYSTRÓJ Z NUTĄ RETRO

Wyznacznikiem funkcjonalności wnętrza mieszkania ze starą, czer-
woną cegłą na ścianie, stała się otwarta strefa dzienna, łącząca przed-
pokój, kuchnię i salon. Wykonana na zamówienie zabudowa aneksu 
kuchennego pozwoliła optymalnie zagospodarować przestrzeń i wpro-
wadzić do niej stylowy wyraz. Znakomicie sprawdziły się tu nowoczesne, 
minimalistyczne fronty o matowym wykończeniu w kolorze białym i gra-
natowym. Ciepła dodaje motyw drewna na wiszącej półce, fragmencie 
wyspy kuchennej oraz panelach winylowych na podłodze. Ciemny blat 

efekt na niewielkiej 
przestrzeni
Stylowe mieszkania 
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Stylowe aranżacje nie są zarezerwowane wyłącznie dla przestronnych 
apartamentów i domów. Wielki efekt można wykreować nawet na 

niewielkim metrażu, tak jak w prezentowanych mieszkaniach, które 
dzięki przemyślanym projektom zyskały atrakcyjny i przytulny wystrój. 

WIELKI

kontrastuje z subtelnym deseniem marmuru na płytkach 
ściennych. Strefę rozświetla wisząca lampa z dwoma klo-
szami w kolorze tapicerek taboretów, czyli oliwkowej zieleni. 

Obok stanęła wygodna sofa w szarym obiciu i stoliki 
z owalnymi blatami. Przy ścianie zostało dość miejsca na 
pojemne szafki z witrynami, w których zostały pięknie 
wyeksponowane eleganckie naczynia i książki. Do stylu 
mebla pasują białe krzesła z krzyżakowymi oparciami. 
Razem z klasycznym okrągłym stołem w mahoniowym 
kolorze tworzą zestaw w stylu retro. Stół jest bardzo leciwy. 
To mebel produkcji niemieckiej, który liczy sobie prawie 
90 lat. Właściciele darzą go wielkim sentymentem, bo tak 
jak obrazy z sielskimi pejzażami, towarzyszył im w starym 
mieszkaniu. Podobny klimat wprowadzają rustykalna cegła, 
którą obłożona została ściana z telewizorem, oraz ustawiona 

przy niej vintage'owa komoda z dekoracyjnym frontem. 
Przepiękne zasłony i wzorzyste poduchy dodają wnętrzu 
przytulności, a wyraziste dodatki, jak: geometryczne kwiet-
niki na ścianie, złote doniczki oraz industrialne lampy, 
zapewniają wyjątkowy nastrój. 

MODERN CLASSIC W KOMPAKTOWYM WYDANIU

Dekoracyjny wystrój w stylu modern classic w małym 
mieszkaniu? Tak, to możliwe. Autorka projektu utrzy-
manego w tej modnej estetyce zadbała, by zrównoważyć 
ornamentalne akcenty z delikatniejszymi formami i nie 
przytłoczyć wnętrza strefy dziennej. Tłem dla aranżacji stały 
się jasne ściany ozdobione sztukaterią oraz ciepły odcień 
drewna na podłodze. Do salonu projektantka zapropono-
wała eleganckie meble tapicerowane welurem – materiałem 
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typowym dla estetyki modern classic. Granatowy narożnik i szmaragdowe 
krzesła na wąskich nogach doskonale się komponują, a w świetle stylo-
wych lamp ich tkaniny obiciowe zyskują wyjątkowy blask. Oryginalnym 
urozmaiceniem są tapeta z abstrakcyjnym deseniem i zasłona z motywem 
roślinnym. Klimat jak z luksusowych amerykańskich apartamentów 
wprowadzają egzotyczne palmy. 

KOMFORTOWY RELAKS NIEZALEŻNIE OD METRAŻU

Szykowna, pełna komfortu aranżacja sypialni to najlepsze miejsce do 
efektywnego wypoczynku. Jak stworzyć taki efekt w mieszkaniu w bloku, 
gdzie zwykle nie mamy zbyt wiele miejsca na garderobę czy toaletkę? 
Projektanci i na to mają sposoby. Autorka aranżacji prezentowanych 
sypialni w obu projektach postawiła na pojemne zabudowy na wymiar, 
dzięki czemu nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych mebli. 
W pierwszej aranżacji, utrzymanej w tonacji modnego brudnego różu, 
fronty wykończone na wysoki połysk i złote akcenty odbijające światło 
dają efekt optycznego powiększenia przestrzeni. Eleganckie elementy, jak 
sztukateria, welurowe wezgłowie łóżka czy białe lampy spójnie łączą się 
z naturalnymi akcentami w stylu boho: motywami tropikalnej roślinności, 
plecionką i lustrami typu słońce. 

W drugiej sypialni projektantka zestawiła białe szafki 
z meblami w kolorze ciemnego drewna o wyrazistym rysunku. 
Dzięki wykończeniu na wysoki połysk wprowadzają do 
wnętrza niesamowity blask. Zwarta, uniwersalna zabudowa 
oszczędza miejsce i pełni funkcję garderoby, biblioteczki, 
biurka i toaletki. Unikalnego charakteru wystrojowi dodają 
eklektyczne dodatki: designerskie ażurowe krzesło w nowo-
czesnym stylu oraz nawiązujące do klasycznego wzornictwa 
lampy wiszące i popiersie ustawione na parapecie. 

ŁAZIENKA NA MIARĘ POTRZEB

Czasem, aby móc stworzyć funkcjonalne, a jednocze-
śnie stylowe wnętrze, wprowadzenie zmian jest niezbędne 
już na wstępie. – Kupując mieszkanie od dewelopera, jest 
możliwość przeprojektowania wybranych pomieszczeń 
lub całego wnętrza. Tak było w przypadku łazienki, która 
została całkowicie zmieniona, przede wszystkim powięk-
szona o wnękę prysznicową, a dzięki temu dostosowana do 
potrzeb właścicieli – mówi autorka projektu.  

Wyróżnikami tej łazienki są: piękna mozaika w odcie-
niach niebieskiego, front szafki podumywalkowej w tym 
samym kolorze, a także motyw drewna na obudowie 
wanny. W ściance, do której podwieszone jest wc, zorga-
nizowana została też szafka na ręczniki i chemię, a także  
wbudowany kosz na bieliznę. Dzięki temu wnętrze łazienki 
jest przestronne, a doskonale dobrane dodatki dodają mu 
stylu. Oto klucz do wykreowania wielkich efektów na nie-
wielkiej przestrzeni mieszkań w bloku. 
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