
salon 
po lewej widok na łazienkę,  
po prawej – na sypialnię. tapeta  
z kolekcji skala (marburg) kupiona 
w 3f studio, dwa rysunki z serii „cyrk” 
rafała kostrzewy (galeria art)

Ciepłe odcienie brązu plus kolorowe dodatki. Miękki  
dywan, barokowe lustro i gładka, czarna zabudowa  

w kuchni. Nawet na małej powierzchni można stworzyć 
wrażenie różnorodności i bogactwa! 

tekst monika winiewicz   stylizacja Basia Dereń–marzec   zdjęcia rafał lipski 

Przytulny
luksus

*typ: mieszkanie w nowym 
apartamentowcu Trio
POŁOŻENIE: Warszawa, ul. Stawki
MEtraŻ: 45 m2
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prezentacja
mieszkanie dla singla
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            ak na mieszkanie dla singla, ponad 45 me-
trów kwadratowych to całkiem sporo. Ale architek-
ci z pracowni decorum (Irena Lipiec, Agnieszka war-
dakowska i Joanna Mrozowska – pod kierownictwem 
zbigniewa tomaszczyka), którzy otrzymali od dewe-
lopera (eco Classic) zadanie zaprojektowania miesz-
kania „pod klucz” dla anonimowego właściciela, zrobili 
wszystko, żeby tę przestrzeń powiększyć. – wszyst-
ko tutaj jest albo otwarte, albo „otwieralne” – żartuje 
zbigniew tomaszczyk. otwarta jest przede wszystkim 

J kuchnia. Biały barek, przy którym można zjeść szyb-
kie śniadanie lub niezobowiązującą kolację ze znajo-
mymi, stoi właściwie w salonie. dopiero za barkiem 
mamy prawdziwą część kuchenną z czarną, lakiero-
waną zabudową. Po prawej stronie (patrząc z salonu) 
znajduje się duży mebel, który od strony kuchni kry-
je piekarnik, lodówkę, ekspres do kawy, a po stronie 
holu jest gładką, lśniącą ścianą z wkomponowanym  
lustrem. Po lewej mamy blat roboczy oraz zlewozmy-
wak. Bo w kuchni nie potrzeba niczego więcej. 

prezentacja mieszkanie dla singla

aby Nie było zbyt NudNo, Niektóre dodatki 
Mają MoCNą barwę

przy kawie
meble z 3f studio: 
stolik sirio 
(porada), fotel 
druciany „bertoia 
diamond lounge 
chair” (knoll). pod 
sufitem żyrandol 
arac (celda), dywan  
z firmy dhesja

salon 
kanapa „febo” 
(maxalto), 
na ścianie obraz  
jacka łydżby 
„samoloty”, 
(galeria art), 
stołki barowe 
„wok” (desalto)
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Sypialnię od salonu dzielą tylko drzwi rozsu-
wane w obie strony i wykonane z matowego szkła.  
– Są półprzezroczyste. dzięki temu, że przepuszczają 
światło z sąsiedniego pomieszczenia, sypialnia nie spra-
wia wrażenia zamkniętego pudełka – tłumaczy Agnieszka 
wardakowska. Łazienka niby została ukryta za całko-
wicie zamykanymi drzwiami, ale jest tak elegancka, 
że kiedy nikogo w niej nie ma, drzwi można bez obaw 
pozostawiać otwarte. Uwagę zwraca jeszcze jedno  
rozwiązanie – obniżony sufit w holu wejściowym. tak 
jak ściany w tej części mieszkania wyłożony został  
drewnem. za drewnianymi płytami schowane są in-
stalacje, klimatyzatory, szafki, czyli wszystko to, co  
w mieszkaniu być musi, a czego nie lubimy oglądać na 
co dzień. 

w tyM wNętrzu ChCieliśMy osiągNąć efekt 
„barokowej NowoCzesNośCi”

kuchnia 
razem z salonem 
tworzy otwartą, 
wspólną 
przestrzeń, ma 
nawet tę samą 
podłogę
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salon 
zabudowa 
kuchenna „basic” 
(elmar), kran  
z firmy vola

nad barkiem
szklane lampy 
„caboche” 
(foscarini), 
tapeta (marburg), 
bar kamienny 
(granpol)

prezentacja mieszkanie dla singla



w tyM MieszkaNiu wszystko jest albo otwarte, 
albo MożNa to otworzyć 

prezentacja mieszkanie dla singla

w całym mieszkaniu mebli jest 
niewiele. tylko te najbardziej nie-
zbędne: kanapa, stolik kawowy, łóż-
ko w sypialni, krzesła i stołki. zostały 
jednak bardzo starannie wybrane, to 
doskonałe przykłady współczesnego 
wzornictwa na światowym poziomie. 
wszystkie meble (podobnie jak tapety)  
pochodzą ze sklepu 3F Studio na war-
szawskich nowolipkach. na małej 
powierzchni doskonale widać każdy  
detal, dlatego z równą precyzją do-
bierano lampy i obrazy. – Jeśli chodzi  
o styl, chcieliśmy uzyskać efekt „ba-
rokowej nowoczesności” – opowiada  
Irena Lipiec z pracowni decorum. – Stąd  
pomysł na tapety odbijające świat-
ło, zdobione bogatym ornamentem,  
a także na „barokowy”, przezroczysty 
żyrandol w salonie i na złotą ramę lu-
stra w łazience. włochaty dywan w sa-
mym centrum mieszkania jest miękki 
i połyskliwy, co dodaje wnętrzu przy-
tulności. Całe mieszkanie urządzo-
no w stonowanej kolorystyce, 
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z sypialni 
przez szerokie, 
rozsuwane drzwi 
sypialnia łączy 
się z salonem. 
obramienia drzwi 
są drewniane, 
wewnątrz jest 
matowe szkło

do sypialni 
łóżko „tufty 
time” (b&b italia) 
szafa firmy  
lema, tapeta 
z kolekcji „scala” 
(marburg), obraz 
„śpiąca ariadna” 
jacka łydżby,  
(galeria art)
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 ale by nie było zbyt nudno, niektóre dodatki mają mocne bar-
wy. Powierzchnie błyszczące i matowe, miękkie i twarde, kolory 
ciepłe i chłodne tworzą w tym mieszkaniu wrażenie bogactwa i róż-
norodności. właściciel (lub właścicielka) nie jest znany architek-
tom – musieli oni zaufać własnej intuicji, by wykreować przestrzeń 
do życia dla kogoś, kto lubi to, co modne i luksusowe, ale ponad 
wszystko ceni sobie komfort i radość z mieszkania we własnym do-
mu. I wszystko wskazuje na to, że im się udało.

Informacje o firmach i projektantach na stronie ADRESY

plan mieszkania

kuchnia

łazieNka jako jedyNe 
MiejsCe w doMu jest 
ukryta za zaMkNiętyMi 
drzwiaMi. ale zawsze 
MożNa je otworzyć...

łazienka 
 nad umywalką 

(duravit) lustro 
w ozdobnej 

ramie, płytki 
(lea ceramiche)

prezentacja mieszkanie dla singla

salon

sypialnia

ła
zi

en
ka


