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D
uża ilość drewna o rustykalnym 
wyglądzie, miks matowych i lśnią-
cych lakierowanych powierzchni, 
beton architektoniczny, białe 
kafelki orz metalowe akcenty... 

Te charakterystyczne dla loftów materiały i faktury tworzą 
kompozycyjną bazę aranżacji apartamentu. Unikalności 
dodają jej żywe, radosne kolory, które pojawiają się tu nie 
tylko na ścianach, lecz także na tapicerkach oraz frontach 
mebli. Ponieważ zabudowy oraz szafki zostały wykonane 
na wymiar, zgodnie z projektem architekta, całe mieszkanie 
jest komfortowe, przestrzeń maksymalnie wykorzystana, 
a każda ze stref zorientowana na konkretne funkcje. 

Miejskie
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Niewiele stylów wnętrzarskich komponuje się z charakterem miejskich apartamentów 
tak dobrze, jak nurt industrialny. Nieprzeładowany, nowoczesny i wyrazisty idealnie 

wpisuje się w rytm życia mieszkańców aglomeracji. Te zalety loftowej estetyki docenili 
inwestorzy oraz autorzy prezentowanej realizacji, którzy zdecydowali się na połączenie 
surowego wzornictwa z elementami przytulnego boho. Wyposażenie stanowią meble 
wykonane na wymiar, według autorskich pomysłów. To pozwoliło nadać mieszkaniu 

osobisty charakter oraz stworzyć dobrze zorganizowany wystrój, przepełniony 
pozytywną energią i bardzo swobodną atmosferą. 

BOHO
SPÓJNY KLIMAT FUNKCJONALNEJ ARANŻACJI

Wyrazisty charakter wnętrza został podkreślony już od 
progu. W przedpokoju znakomicie prezentują się antracy-
towe drzwi wejściowe zlicowane ze ścianą w tym samym 
wykończeniu. Z jednej strony sąsiadują z szafą z lustrem 
w stylu loftowym, podzielonym metalowymi szprosami. 
Z drugiej, we wnęce wyłożonej tapicerowanymi panelami, 
znalazło się siedzisko oraz szafka na buty. Układ paneli 
podłogowych w pięknym, ciepłym odcieniu i rustykalnym 
rysunku prowadzi wprost do pokoju wypoczynkowego. Na 
tym tle pięknie prezentują się meble wypoczynkowe w szma-
ragdowych obiciach: nowoczesna kanapa i podwieszany fotel 
w stylu boho, a także towarzysząca im stara skrzynia użyta 
w roli oryginalnego stolika kawowego. Bardzo efektownym 

elementem wyposażenia salonu jest otwarty regał wyko-
nany w stylu industrialnym, który zajmuje całą długość 
ściany pokrytej porowatym betonem architektonicznym. 
Prosta konstrukcja mebla na metalowym stelażu dobrze 
eksponuje urodę drewnianych desek użytych w roli półek 
i tworzy solidną podstawę dla książek lub dekoracyjnych 
przedmiotów. W bryłę tej minimalistycznej meblościanki 
została wkomponowana komoda rtv, zwieńczona ciemnym 
frontem z lakierowanych płyt mdf i szklanych drzwiczek. 

DOBRA ORGANIZACJA Z ESTETYCZNYM WYRAZEM

W części dziennej meble na wymiar pozwoliły wydzie-
lić poszczególne strefy użytkowe. Szczególne zasługi ma 
tutaj wyspa, która oddziela aneks kuchenny od części 
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jadalnianej i wypoczynkowej. Dzięki nietypowemu zamysłowi pod-
wieszenia dodatkowej półki nad blatem roboczym, strefa ta pełni też 
funkcję baru. Wisząca konstrukcja dobrze sprawdza się jako miejsce na 
kieliszki oraz butelki z trunkami. Blat i płyta od strony jadalni, wyko-
nane ze szczotkowanego granitu, w połączeniu z malowanym prosz-
kowo metalem podstawy tworzą urozmaicony miks struktur. Modnego 
charakteru dodają pionowe listwy lamelowe w czarnym kolorze, które 

powtarzają się też jako pomysłowe wykończenie boków 
szafek kuchennych. Te z kolei zyskały oryginalny wygląd 
dzięki zestawieniu dwóch kolorów frontów. Górną linię 
upiększyły białe drzwiczki, a dolną zabudowę oraz słu-
pek z piekarnikiem – niebieskie płyty. Kuchnia nie jest 
co prawda duża, ale dzięki kompleksowej aranżacji za 
pomocą mebli wykonanych na wymiar zapewnia dość 
miejsca do przechowywania i gotowania. Dodatkowy 
walor estetyczny wprowadzają połyskująca powierzch-
nia lodówki oraz płytki podłogowe ułożone w plaster 
miodu, wyznaczające umowną granicę aneksu. 

Po drugiej stronie wyspy znalazł się przepiękny stół 
jadalniany. Blat powstały z litych desek o surowym, 
rustykalnym wyglądzie to bardzo klimatyczny element 
tej aranżacji. Towarzyszy mu komplet kubełkowych krze-
seł tapicerowanych o przyjemnym dla oka miodowym 
kolorze.

DREWNO NA PIERWSZYM PLANIE

Łazienka ma odrobinę chłodniejszy wyraz niż pozo-
stałe przestrzenie. To efekt zastosowania jednolitych 
białych kafelków na ścianach i szarych płyt gresowych 
na podłodze oraz na zabudowie wanny. Elementem 
ocieplającym wnętrze są drewniane wykończenia oraz 
mocno wyróżniające się szafki, idealnie dopasowane do 
dostępnego metrażu, które swoją formą pozostają w este-
tyce loftowej. Bardzo ciekawe wybarwienie i nieregularna 
faktura sprawiają, że te niepozorne elementy umeblo-
wania wychodzą na pierwszy plan aranżacji. Stylowym 
dopełnieniem całości są czarne dodatki: metalowe lampy, 
rama lustra oraz akcesoria łazienkowe. 

PRZYTULNA ODSŁONA INDUSTRIALNEGO 

WYSTROJU

Zamysł łączenia stylu industrialnego z przytulnym 
boho jest równie widoczny w aranżacji sypialni. Ściana 
w kolorze matowej zieleni wygląda przepięknie i stanowi 
doskonałe tło dla dekoracyjnych paneli wykonanych 
z desek. Rustykalny dekor zastępuje wezgłowie łóżka i sta-
nowi spójny zestaw z blatami szafek nocnych. Nie zabra-
kło również flagowych dla loftowych wnętrz: lamp z dru-
cianymi kloszami oraz szprosów, które tutaj – podobnie 
jak w przedpokoju – dekorują powierzchnię lustrzanego 
frontu szafy. Wnętrze pełne półek, szuflad i podświetleń 
ułatwia organizację garderoby. Dzięki tak pomyślanym 
elementom całe mieszkanie jest funkcjonalne i stylowe, 
a jednocześnie domowe i bardzo przytulne. Taki też cel 
przyświecał projektantom i wykonawcom aranżacji apar-
tamentu w miejskim stylu z akcentem boho. 
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