
SEEFELD? NIE, 
SZCZYRK!
Tapeta ze wzorem inspirowa-
nym stylem art deco nawiązuje 
do elegancji alpejskich kuror-
tów narciarskich. Geometrię 
wnętrza z wyraźnym rytmem 
belkowania łagodzą obłe formy 
wyposażenia – łukowata kana-
pa, meble o okrągłych blatach, 
a nawet kolisty dywan. Wiszący 
fotel ma obrotową konstrukcję. 
Siedząc w nim, można podzi-
wiać szeroką panoramę Beski-
du Śląskiego. GDZIE KUPIĆ: 
wszystkie tapety w mieszkaniu 
– Flügger; kanapa – XXXXX; 
fotel – XXXXX

z wakacji
Widokówki 
Eklektyczne mieszkanie, które zadziwia bogac-
twem kolorów, wzorów i form, to istny kalejdoskop 
wrażeń, przeżyć, miejsc. Nawet najodleglejsze 
z nich stają się tu tak samo bliskie jak malowniczy 
Beskid Śląski, rozciągający się za oknem.

TEKST PAWEŁ KALIŃSKI  PROJEKT, STYLIZACJA I ZDJĘCIA GABA KLIŚ
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67 m²

przedpokój

sypialnia
pokój

goscinny

PLAN MIESZKANIA

sauna łazienka

kuchnia

salon

Wiktoria
Właścicielka mieszkania to młoda, wchodząca 
w życie kobieta. Dużo podróżuje wraz z rodzicami, 
a właśnie teraz – już sama – wyjeżdża za granicę,  
by studiować rehabilitację. Ma bardzo szerokie  
zainteresowania, od karate (z osiągnięciami  
na poziomie europejskim) po smakowanie  
odległych kultur. Jest osobą bardzo kolorową, 
chciała więc, by i jej mieszkanie łączyło w barwnej 
mozaice najmilsze wspomnienia z ulubionych  
miejsc z całego świata.  
Dzięki temu świetnie się tu czuje.

K ameralny apartamentowiec w Szczyrku, wybu-
dowany niedawno na niewielkim wzgórzu nad 
rzeką. Za ogromnymi oknami szczyt Skrzyczne 
i stoki narciarskie, zimą oświetlone do późnych 
godzin wieczornych. We wnętrzu potężne drew-

niane belki. Skojarzenie było jedno – alpejski kurort. I właśnie 
wspomnienie Wiktorii z ferii zimowych w Austrii stało się 
inspiracją dla Gaby Kliś. Projektantka wyeksponowała belki 
na tle czarnego sufitu i skontrastowała z elegancką tapetą 
inspirowaną przedwojennym modernizmem. Do tego dobrała 
nowoczesne, ale niepozbawione szyku meble. Tak powstał 
salon nawiązujący do stylu chalet. A pozostałe pomieszcze-
nia? Choć mieszkanie jest bardzo niejednorodne stylistycznie, 
aranżacja wszystkich wnętrz ma wspólny fundament – przy-
wołuje wspomnienia z najprzyjemniejszych podróży Wiktorii 
i jej bliskich. Stąd tuż obok wpływów szwajcarskich znajdziemy 
odrobinę Portugalii, niemało egzotyki, nieco wysokiej klasy 
nowoczesnego designu i szczyptę modnego vintage•

WOLNE PTAKI
Fruwają po całym mieszkaniu, by 

dopełnić barwnie kompozycję wnętrza 
i zmiękczyć ją swoimi wyoblonymi 

kształtami. Wiktoria lubi rzeczy desi-
gnerskie, wiele więc u niej przedmiotów 
niepospolitych. GDZIE KUPIĆ: figurki 

– Norman Copenhagen
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DOBRY SMAK
Kuchnia bez górnych 
szafek, w dodatku przy-
słonięta bufetem, gładko 
łączy się z salonem. 
Czarne tło wspaniale 
wydobywa blask mosięż-
nych lamp, z kolei wąski 
pas ceglanej okładziny 
chroni ścianę pod-
czas prac kulinarnych. 
Wszystkie te elementy 
nawiązują do wystroju 
słynnej restauracji Kais 
w Lizbonie. GDZIE 
KUPIĆ: stół – Kare De-
sign; zestaw wazonów 
– Menu; lampy – XXXXX, 
hokery – XXXXX

GABA KLIŚ
Projektantka i stylistka wnętrz, 
gabaklis.pl, 
tel.: 601 555 743

Stylizujmy, ale niebanalnie
Sugestywne nawiązania do wybranych miejsc, kultur czy epok można (i 
warto) tworzyć bez sięgania po motywy najbardziej popularne. W przy-
padku kuchni zainspirowanej podróżą do Portugalii niemal oczywistym 
wyborem byłyby azulejos – tradycyjne biało-niebieskie płytki ceramiczne. 
A jednak ich tu nie znajdziemy. Wspomnienia z wakacji przywołują za to 
dyskretne cytaty z wnętrza lizbońskiej restauracji, która podbiła serce 
Wiktorii – surowa cegła, błyszczący metal, matowa czerń. Podobny 
charakter mają stylizacje w pozostałych pomieszczeniach apartamentu. 
Operują odpowiednimi zestawieniami materiałów, form, wzorów i kolo-
rów, a nie wątkami folklorystycznymi.
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Z DALEKA I Z BLISKA
Wystrój sypialni był inspirowany podróżami po Azji, zwłaszcza po Kambodży. Co wykreowało nastrój wnętrza? Przede wszystkim cha-
rakterystyczny wzór tapety, ponadto połączenie różu z błękitem i złotem, a także przemyślany dobór dodatków. Przedmioty stylizowa-
ne harmonizują z nowoczesnym designem. GDZIE KUPIĆ: fotel, konsola, obrazki – TK Maxx; dyfuzor zapachów – Kartell Fragrances.

ŚWIATŁA 
AFRYKI
Dekoracyjną 
lampę Wiktoria 
przywiozła z Ma-
roka. Ustawiona 
na minimalistycz-
nej konsolce, 
ilustruje esencję 
stylu orientalnego 
– lekkie kompo-
zycje z wizualnie 
ciężkich, bogato 
zdobionych przed-
miotów. Mosiężny 
abażur wspania-
le łączy się ze 
złocistymi tonami 
wzoru tapety.

3 KONSOLE
Minimalistycz-

na – „Mill”, drew-
no akacjowe, stal, 

110x35x76 cm, 
sfmeble.pl

Industrialna – płyta 
MDF z dekorem 
dębowym, stal, 

110x55x75 cm, me-
blomaniak24.pl

W stylu gla-
mour – „Miami 
Loft”, ka-
mień, stal, 
120x35x75 cm, 
kare24.pl

1 099 zł

2 850 zł

579 zł

W STYLU PRZEJŚCIOWYM
I w przedpokoju na plan pierwszy wysuwa się tapeta. Do jej wzoru na-

wiązują kwiatowe zdobienia szafki z targu staroci. Humorystyczny dialog 
z solidnym meblem prowadzą przewrotne dodatki, jak lampka z wielkim 

skarabeuszem i cętkowana doniczka. Aranżacja uspokaja się u progu 
salonu – zapowiada zmianę wystroju. GDZIE KUPIĆ: lampka – TK Maxx

PIĘKNY SEN
Orientalny charak-

ter ma też druga 
sypialnia – dla 

gości. Minimali-
styczne metalowe 
meble nie tworzą 

konkurencji dla 
efektownej kom-

pozycji tapety, 
różnorodnych 

tkanin oraz wyra-
zistych dodatków. 

Ich barwy, desenie, 
faktury i formy 

mogą wybrzmieć 
w pełni. GDZIE KU-

PIĆ: puf – XXXXX; 
lampa – XXXXX, 

pościel – Jysk
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PRZYRODA W EPOCE PARY
Rudości i brązy w strefie prysznica nawiązują do natury, 
marokańska lampka kreuje nastrój spa. Konwencję przełamuje 
steampunkowe lustro w mosiężnej ramie, takie jak w sypialni.

CIEPŁO, CIEPLEJ, GORĄCO
Palisandrowy dekor na meblach wnosi do łazienki żar 
lasów deszczowych. Jeszcze upalniej niż w puszczy 
zwrotnikowej jest w saunie, nieocenionej po nartach.

KROPLA DRĄŻY SKAŁĘ
Indyjska umywalka z wydrążonego głazu łączy pejzaże dalekie 
i bliskie. Choć przyjechała z Azji, budzi skojarzenia z kamieniami 
szlifowanymi przez wartkie tatrzańskie strumienie. GDZIE KUPIĆ: 
umywalka – XXXXX, bateria – XXXXX

PRYWATNA SAUNA

1 Zacznij od lokalizacji. Do budowy sauny potrzebna jest 
przestrzeń, która pomieści min. 2 osoby, koniecznie z 

dostępem do instalacji wodnej i kanalizacji. Najlepsze byłoby 
pomieszczenie z wyjściem na taras. Trafnym wyborem bywa 
duża łazienka, sypialnia lub nieużywana część korytarza.

2 Brak miejsca? Weź się na sposób. Warto pamiętać, że 
mniej miejsca niż tradycyjne modele z piecem zajmuje 

sauna na podczerwień. Oszczędność przestrzeni oferuje też 
sauna w szafie – pomysł firmy Klafs, niestety kosztowny. Gdy 
brak innej możliwości, rozwiązanie przyniesie kabina pryszni-
cowa z funkcją sauny parowej.

Można ją stworzyć nawet w zwykłym 
bloku. Jak się do tego zabrać?
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