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PROMOCJA

Nowoczesne wnętrze 
z duszą – czy to możliwe? B

KAMIEŃ, METAL I SZKŁO 
Zastosowanie w jednym pomieszczeniu tak wielu elementów w kolorze czarnym - 
gres na podłodze, kamienny blat kuchenny, szklany okap i hokery, mogłoby się wyda-
wać przytłaczające. Jednak w połączeniu ze sprzętem AGD, w tym srebrną lodówką 
(Pracownia AGD Warszawa), chromowanymi lampami, przezroczystymi krzesłami 
oraz białymi lakierowanymi na wysoki połysk meblami kuchennymi (Tall Studio 
Sopot), wnętrze, pomimo że jest bardzo nowoczesne, jest też przytulne.

MINIMALISTYCZNY 
PRZEDPOKÓJ 

Miejsce, które zwykle 
pełni funkcję bardzo 

użytkową, może być tak 
urządzone, by tworzyło 

przedsmak tego co 
zobaczymy w dalszej 

części mieszkania. 
Nieregularne grafitowe 
kamyczki obok czarne-

go gresu są ozdobą,  
a jednocześnie tworzą 

ciąg komunikacyjny, 
który łatwo utrzymać w 

czystości. Do tego 
nowoczesny wieszak, 
który jest subtelnym  

i wygodnym dodatkiem. 

OKRĄGŁE DETALE 
Na uwagę zasługuje 
zachowanie okrągłych 
kształtów wszystkich ele-
mentów łazienki, niezależ-
nie od ich funkcji i rozmia-
ru. Od wanny i kabiny 
prysznicowej począwszy, 
przez miskę ustępową i 
baterię wolnostojącą 
(Interior Park Concept 
Store Gdynia), po takie 
dodatki jak rzeźba, czy 
relingi na ręczniki. Duża 
łazienka dzięki temu robi 
się bardziej przytulna  
 i kobieca. 

BARWY ACHROMATYCZNE SĄ DOMENĄ NOWOCZESNYCH 
WNĘTRZ I ABSOLUTNIE NIE KOJARZĄ SIĘ Z NICZYM, CO 
MOGŁOBY MIEĆ DUSZĘ. A JEDNAK. BO DUSZĘ DO WNĘTRZA 
WKŁADAMY NIE POPRZEZ KOLORY, A ZA POMOCĄ KSZTAŁTÓW, 
SPÓJNEJ KONCEPCJI PASUJĄCEJ DO CHARAKTERU 
WŁAŚCICIELA WNĘTRZA, WYJĄTKOWYCH DODATKÓW ORAZ 
PASJI DO PROJEKTOWANIA TEGO TYPU WNĘTRZ OSOBY, 
KTÓRA PODEJMUJE SIĘ TEGO ZADANIA. Mieszkanie bez drewna? 
Przedpokój bez szafy czy konsoli? Meble wyłącznie w obłych kształtach?  
To możliwe, ciekawe, niespotykane. Do tego półokrągłe ściany, 
designerskie oświetlenie i biokominek. Tak niewiele, a dzięki temu 
nowoczesne wnętrze staje się oryginalne, przytulne i uniwersale, jeśli 
chodzi o płeć lokatora. Okazuje się, że kolor czarny  

nie jest już zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn, a brak setki 
różnokolorowych dodatków nie oznacza, że nie zamieszka w nim kobieta. 
Nowoczesne wnętrze to przestrzeń stwarzająca wrażenie perfekcyjnie 
czystej, zaprojektowana w sposób minimalistyczny i poukładany. 
Zaaranżowanie takiej powierzchni wydaje się banalnie proste, ale tak 
naprawdę to jedno z trudniejszych zadań. Osoba, która się go podejmuje 
nie tylko powinna mieć wyobraźnię, gust, wyczucie i talent, ale przede 
wszystkim powinna być uporządkowana i sama czuć się świetnie  
 w nowoczesnych wnętrzach. Tylko wtedy wyposaży je oprócz mebli, 
oświetlenia i sprzętu AGD, również w duszę.
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