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tekst ZUZA OLCZAK  projekt i stylizacja Gaba kliś  zdjęcia RitA LORenC

Brak kątów prostych Magda 
zniwelowała... tapetą w czarne 
grochy. Niepozorna kawalerka  
od razu nabrała wyrazu!  
A dzięki sofie w kolorze  
słońca w mieszkaniu zawsze 
jest pogodnie. 

CZystA  
fORMA
W niewielkiej  
zabudowie kuchennej 
musiała zmieścić się 
zmywarka – była dla 
Magdy priorytetem. 
dlatego część 
„zaplecza” kuchenne-
go została umieszczo-
na w wielkiej szafie 
(obok wejścia). jest  
w niej też garderoba  
i schowki na sprzęty 
gospodarcze.  
We wnętrzu nie ma 
innych szaf, dlatego 
jest ono uporządko- 
wane, przejrzyste. 
Gdzie kupić:  
zabudowa kuchenna, 
sofa – iKEa; krzesło 
panton, stolik i pled   
– tk Maxx; tapeta, 
dywan, obraz – leroy 
Merlin; patera  
– h-design.pl
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H istoria tego mieszkania jest jak opowieść 
o Kopciuszku – nikt nie wierzył, że może 
kogokolwiek uwieść. Nawet deweloper 
obniżył cenę, żeby się go wreszcie pozbyć. 
Z okazji skorzystała Magda i w kilka 

miesięcy ciemną (jedno narożne okno!) i nieforemną 
kawalerkę zmieniła w wesołe, funkcjonalne lokum. Pomogła 
jej w tym przyjaciółka, projektantka Gaba Kliś. Przede 
wszystkim należało uspokoić „rozedrganą” przestrzeń: 
brak kątów prostych we wnętrzu oznaczał nie tylko kłopoty 
aranżacyjne, ale i wywoływał niepokój. 

– Zniwelowałyśmy to wrażenie, stawiając na środku 
ściankę w kształcie litery „L” , która oddziela sypialnię od 
strefy wejściowej i częściowo od salonu – mówi projektant-
ka. Dlaczego tylko częściowo? – Nie mogłyśmy zrobić pełnej 
ściany z drzwiami, bo wtedy nie docierałoby tu światło 
dzienne – tłumaczy właścicielka. 

W mikroskopijnej sypialni zmieściły się łóżko o szerokości 
140 cm, nocny stolik i mała komoda. Kolejny etap inwesty-
cji: osiągnięcie niewielkim kosztem spektakularnego efektu! 

– Biel w małym mieszkaniu była oczywistym wyborem. 
Ale pozostawiona bez towarzystwa byłaby nudna, więc 

PLAN MIESZKANIA    26 m²

TAK MIESZKAMY

MAGDALENA
Mieszka w Bielsku-Białej. Zawodowo zajmuje 
się farmaceutykami, hobbystycznie – dizajnem 
i urządzaniem wnętrz. Ostatnio polubiła biało-
-czarne graficzne rozwiązania, co widać nie tylko 
w jej mieszkaniu, ale i garderobie! 

zapadła decyzja: wprowadzamy akcenty kolorystyczne! 
Gaba znalazła w Leroy Merlin tapetę w czarne grochy, 
rewelacyjna! Wzór nadał wnętrzu ton, dodatkowo odwraca 
uwagę od nieregularnego kształtu mieszkanie. Potem poja-
wiły się żółta sofa i kilka graficznych dodatków – opowiada 
Magda. Wszystko w wersji ekonomicznej. Tylko urządzenie 
łazienki było stosunkowo drogie, ale jak obie panie tłumaczą 
– przecież to inwestycja na lata. I mimo tej odrobiny luksusu 
udało im się zamknąć inwestycję w założonym budżecie!   

BLACK & WHITE 
Przestrzeń nad szafkami w kuchni wypełnia tapeta w grochy, 
przykryta taflą szkła. Czarna bateria i płyta kuchenna wpisują się 
w graficzną koncepcję wnętrza. Blat kuchenny został oświetlony 
reflektorkami. – W mieszkaniu jest wiele źródeł światła. Dyskret-
nych, by nadmiernie nie przyciągały uwagi – mówi właścicielka.
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PORTRET WE WNĘTRZU
Projektantka zaplanowała na ściany 
czarno-białe fotosy, ale gospodanie 
zdążyli ich kupić przed sesją. 
Fotograf Michał Przeździk-Buczkowski 
zaproponował zrobienie i powieszenie 
portr– Problemale matowej, żeby nie 
odbijała światła, bo portret wisi przy 
oknie i w pobliżu telewizora – dodaje. 
GDZIE KUPIĆ: 
Rolety, zasłony – na zamówienie

PODŁOGA 
DO WNĘTRZA
Bielone drewno jest idealną 

„podstawą” nowoczesnych 

aranżacji.  

1. Deska Dąb White Truffle 

Grande, Barlinek, 18x1,4x220 cm, 

172 zł/m2, partner-panele.pl

2. Panel podłogowy laminowany 

Sosna Bielona, klasa ścieralności 

AC5, 49,90 zł/m2, Leroy Merlin

Kolory biały i żółty łapią światło 
słoneczne wpadające przez narożne 

okno, czerń dodaje wnętrzu 
młodzieńczej zadziorności.
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KOMPLETY 
POŚCIELI

99 zł

od 94 zł

49,95 zł
BENDINE, 

flanela, 
140x200 cm, 

JYSK

W marynarskie 
paski, bawełna, 

poduszka 50x60 cm, 
kołdra 150x210 cm, 

halens.pl

99 zł
99 zł

od 94 zł

Calando 
Doodle, 
bawełna, 
zalando.pl

KROPKI, PASKI, FEERIA BARW!
Sypialnia jest częściowo otwarta na salon, ale dzięki ściance 

działowej – intymna i przytulna. Zestawienie wzorów i kolorów 
daje wrażenie wakacyjnej beztroski. 

GDZIE KUPIĆ: 
Łóżko – IKEA; narzuty, poduchy, lampka – TK Maxx; reflektorki 

– Massive; wieszak i puf ze zdjęcia na drugiej stronie – www.h-design.pl
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BENDINE,  
flanela,  

140x200 cm,  
JYSK
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ergonomia kąpieli 
Łazienka ma zaledwie 3,5 m2, potrzebowała więc trików, które dodałyby  

jej przestrzeni i lekkości. Stąd prysznic bez brodzika schowany za szklanymi 
drzwiami, szklane są również drzwi prowadzące do łazienki. Sprzęty  

tak ustawiono, że zmieściła się pralka, a nawet – donica z paprociami!  
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JAK URZĄDZIĆ NIEWIELKĄ 
ELEGANCKĄ ŁAZIENKĘ? 

Nawet na skromnej powierzchni można zaaranżować 
łazienkę w stylu spa.

1Funkcjonalnie. Zasada najważniejsza: mniej znaczy 
więcej! Liczy się przede wszystkim ergonomia. Trzeba 
wziąć pod uwagę fakt, że jest to miejsce, gdzie trzeba 

się rozebrać, ubrać, a po kąpieli wytrzeć. Podłoga nie może 
być śliska – to ważne w wyborze kafl i. 

2 Szklane drzwi. Nie są aż tak ciężkie, by trzeba było 
wzmacniać ściany, jeśli są do niej montowane. W tym 
mieszkaniu – to po prostu integralna część kabiny 

prysznicowej. Często reklamowane jest szkło z powłoką 
chroniącą przed osadzaniem się mydlin, piany, pary, często 
jednak oprócz wyższej ceny niewiele wnoszą. 

3 Odpływy. Warto zainstalować liniowe – są estetyczne, 
niewyczuwalne pod stopami, świetnie spełniają swoją 
funkcję. Występują w formie listwy ze stali nierdzewnej 

bądź listwy do uzupełnienia kafelkiem lub mozaiką. 

Nasze      porady

RÓŻNORODNOŚĆ FAKTUR, DYSCYPLINA KOLORÓW
Ściany udekorowano na cztery sposoby: duże białe kafle są tylko tam, gdzie to konieczne – pod 
prysznicem, obok WC i nad umywalką, resztę pokrywają farba, duże lustro i pionowy dekor. Taką 

różnorodność faktur można stosować tylko przy zachowaniu dyscypliny kolorystycznej – tu wszystko 
oprócz ciemnej podłogi jest śnieżnobiałe! Efekt tak ciekawy, że nie zwraca się już uwagi na skośne ściany. 

GDZIE KUPIĆ: 
Umywalka – IKEA; kafle – Porcelanosa; donica – www.h-design.pl

Nowe pomysły 
na aranżacje wnętrz
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