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• W Bielsku-Białej
• 23 m kw., jeden pokój
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M

imo że Magda od lat interesuje się urządzaniem wnętrz,
zagospodarowanie mikroskopijnej kawalerki pod skośnym dachem zdecydowanie ją przerosło. Zwróciła się
więc o pomoc do zaprzyjaźnionej architektki, przed którą postawiła niełatwe zadanie – zaprojektowanie na 17 m kw. pokoju z aneksami
kuchennym i sypialnym oraz przedpokoju (resztę, czyli 6 m kw., deweloper przeznaczył na łazienkę). Projektantce udało się wywiązać
z tego zadania i zmieścić na małej powierzchni wszystko, co niezbędne do wygodnego życia. Co więcej, tak zaaranżowała mieszkanie, że wydaje się ono znacznie większe, niż jest w rzeczywistości.
To zasługa przemyślanego wystroju, a przede wszystkim dobrania
elementów wyposażenia o niewielkich wymiarach, idealnie dostosowanych do małego metrażu. Trafnym pomysłem okazał się również wybór dwufunkcyjnych mebli, dzięki czemu można było
ograniczyć liczbę sprzętów bez uszczerbku dla wygody.

KUCHNIA jest integralną częścią pokoju.
Zabudowa w kolorze ściany zlewa się
z tłem, nie dominuje więc nad dekoracyjnie
zaaranżowaną częścią wypoczynkową.

APARTAMENT

W PIGUŁCE

Jest tu funkcjonalna kuchnia oraz sporo miejsca do odpoczynku i przyjmowania gości. Aż trudno uwierzyć, że na 23 metrach
kwadratowych udało się urządzić tak wygodne mieszkanie, które do tego wygląda na całkiem przestronne!

W WYSTROJU
dominuje biel
zestawiona z kontrastową czernią
i akcentami czerwieni. Ta wyrazista
kolorystyka w dużej
mierze wpływa
na atrakcyjny
wygląd wnętrza.

TEKST: Elżbieta Błasikiewicz STYLIZACJA: Gaba Kliś ZDJĘCIA: Rita Lorenc PROJEKT WNĘTRZA: Magda Paszek, Gaba Kliś
Partnerem cyklu jest

mieszkanie

GÓRNE SZAFKI zawieszono
tylko w wyższej części pomieszczenia. Resztę ściany,
pod skosem dachu, zajmują
małe półki na książki i ozdoby.

LAMPY z papierowymi abażurami w
kształcie poduszek nie tylko dobrze
oświetlają wnętrze, ale i je zdobią.
Trzy lampy zostały połączone
wspólnym kablem i zawieszone do
sufitu w nieregularnych odstępach od
siebie.

ŚCIANĘ przy kuchni
pomalowano czarną farbą
tablicową. Taki kolor ma
także sufit w przedpokoju.

TAPETA z motywem
rowerów optycznie
wyodrębnia kąt wypoczynkowy z otwartej
przestrzeni dziennej.
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ABY ZMIEŚCIĆ SIĘ W SKROMNYM BUDŻECIE (20 TYS. ZŁ), MATERIAŁY
NA KANAPIE może
wygodnie usiąść
nawet pięć osób.
Jest rozkładana;
przyjezdni goście
mają więc gdzie spać.

DO SPODU półki i szafek
zamocowano listwy LED,
które oświetlają blat
roboczy po zapadnięciu
zmroku (w ciągu dnia
wpada tu dużo naturalnego światła przez okno
dachowe).

WYKOŃCZENIOWE, MEBLE I DODATKI KUPOWANO W TANICH SKLEPACH.

ANEKS KUCHENNY,
z zabudową złożoną
z gotowych szafek
(IKEA), zajmuje ścianę
oddzielającą pokój
od łazienki. Ma dość
długi blat i sporo
schowków.

JEDNOLITA JASNA PODŁOGA W CAŁEJ STREFIE DZIENNEJ
OPTYCZNIE POWIĘKSZA NIEDUŻE WNĘTRZE.
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STOLIK projektantka
zrobiła z europalety,
do której zamontowała kółka meblowe
– dzięki temu mebel
można łatwo przesunąć.

PREZENTACJE

mieszkanie
TAPETĄ w romby oklejono
fragment ściany za kanapą.
Na okładzinie konsekwentnie powtarzają się barwy
zastosowane w aneksie.
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LAMPA
WISZĄCA
zastępuje
lampkę nocną.
Wybrano ją,
bo lepiej
oświetla ten
ciemny kąt.

13

12

SYPIALNIĘ URZĄDZONO W NIEWIELKIEJ WNĘCE,
KTÓRA PIERWOTNIE BYŁA PRZEZNACZONA NA SZAFĘ UBRANIOWĄ.
SZAFKA NOCNA to znalezisko z targu staroci.
Poczerniałe ze starości drewno zostało pomalowane białą farbą; na drzwiczkach odtworzono wzór z tapety.
SPORA KOMODA w roli
szafki RTV. Miejsce znalazły
w niej nie tylko płyty DVD
i odtwarzacz, ale też różne
domowe szpargały.

TANIE PANELE LAMINOWANE, kupione w supermakecie budowlanym (29 zł/m kw.), nabrały szlachetności, gdy wykończono je szerokimi listwami
przypodłogowymi z bielonego drewna.
ROZKŁADANA KANAPA
zamiast łóżka. Śpi się na niej
równie wygodnie, a po złożeniu zajmuje mało miejsca
i nie wystaje na pokój.

DODATKI W WYRAZISTE GRAFICZNE WZORY DODAJĄ CHARAKTERU
OSZCZĘDNIE ZAARANŻOWANEMU WNĘTRZU.
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TRZYRAMIENNY KINKIET
w łazience ma ruchome
klosze, które umożliwiają
skierowanie strumienia
światła w wybranym kierunku i oświetlenie kilku stref
jednocześnie.

KUBIKI, ustawione jeden na drugim, pełnią
funkcję regału. W razie potrzeby przystawia się do je kanapy, aby służyły jako stoliki pomocnicze albo dodatkowe siedziska.
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W SPOREJ ŁAZIENCE zmieściła się szafa
takiej samej wielkości jak ta w przedpokoju.
Ukryto w niej pralkę i kosz na pranie.
Pani domu przechowuje tu również zapas
kosmetyków i ręczników, a nawet... walizki.
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SZAFA została wykonana
na wymiar. Korpus i półki
w środku zrobił stolarz.
Aby obniżyć koszty, kupiono
tanie fronty w supermakecie
budowlanym i pomalowano
je na biało.

KAFELKI położono tylko
w miejscach narażonych
na zachlapanie. Resztę ścian
pomalowano odporną
na wilgoć farbą, co znacznie
obniżyło koszty.

MEBLE DWUFUNKCYJNE POZWALAJĄ OSZCZĘDZIĆ CENNĄ PRZESTRZEŃ,
SPRAWDZAJĄ SIĘ WIĘC SZCZEGÓLNIE W MAŁYCH POMIESZCZENIACH.

PO REMONCIE

NIŻ TE ZE SKLEPU, A MOŻNA JE IDEALNIE DOPASOWAĆ DO MIEJSCA.

Łazienka

MEBLE ROBIONE NA ZAMÓWIENIE NIE MUSZĄ KOSZTOWAĆ WIĘCEJ
Przedpokój

Kuchnia

Sypialnia

Pokój
dzienny

Przedpokój

Kuchnia

WIZUALIZACJA: Delfina Grzelak

Pokój

Pokój

Łazienka

PRZED REMONTEM

