
elementy wspó∏czesnego desi-
gnu oraz motywy zainspirowane
klasycznà architekturà Zamku.
Przestrzeƒ uzyska∏a trzeci wy-
miar dzi´ki Êmia∏emu zastoso-
waniu koloru – na du˝ych p∏asz-
czyznach pojawi∏a si´ ostra czer-
wieƒ i barwa malin, nawiàzujàca
do ciep∏ego odcienia elewacji
Zamku. WÊród tych barw do-
skonale czujà si´ wspó∏czesne
elementy wyposa˝enia i meble
ze stali i szk∏a, ale równie˝ ak-
centy klasyczne – rzeêby, opasu-
jàce wn´trze gzymsy, rozeta na
suficie. Kuchni nadano postaç
otwartej wn´ki, utworzonej
przez czerwonà Êciank´ z p∏yty
gipsowo-kartonowej, zamykajà-
cà naro˝nik. Dzi´ki przeÊwito-
wi, przez który widoczny jest

fragment zabudowy kuchennej,
Êciana staje si´ optycznie l˝ejsza.
Strefa kuchenna jest oazà nowo-
czesnoÊci w tym eklektycznym
wn´trzu. Dominuje tu czerwieƒ
frontów, zestawiona ze stono-
wanymi barwami p∏ytek cera-
micznych, ch∏odnym, piaskowa-
nym szk∏em i aluminium. Zabu-
dow´ tworzà dwa krótkie ciàgi
szafek; przy dobudowanej
Êciance sà to p∏ytkie szafki z bla-
tem roboczym, naprzeciwko
zlokalizowano urzàdzenia AGD
oraz szafki wiszàce z przeszklo-
nymi frontami w aluminiowych
ramach. Cz´Êç kuchenna jest
urzàdzona minimalistycznie, 
ale ergonomicznie, a przy tym
ewentualne niewygody wyna-
gradza widok za oknem. D
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MIESZKANIE, KTÓREGO OKNA WYCHODZÑ NA ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZA-

WIE, STA¸O SI¢ MIEJSCEM SPOTKANIA STAREGO Z NOWYM – MOTYWY 

KLASYCZNE ¸ÑCZÑ SI¢ Z EKSTRAWAGANCKÑ, DYNAMICZNÑ NOWOCZESNOÂCIÑ. 

KAMIENICA przy Placu Zam-
kowym to miejsce wyjàtkowe.
Mieszkajàc tu, na co dzieƒ czuje
si´ atmosfer´ warszawskiego
Starego Miasta. Z du˝ych okien
mieszkania wspaniale widaç
bry∏´ Zamku. By∏o to dla pro-
jektanta inspiracjà, aby do kon-

cepcji urzàdzenia wn´trza
wprowadziç cytaty nawiàzujàce
do architektury zabytku. Aran-
˝acj´ wn´trz poprzedzi∏y rady-
kalne zmiany w uk∏adzie po-
mieszczeƒ. Klasyczny podzia∏
na ma∏e, ciemne pokoiki znik-
nà∏ bezpowrotnie; uzyskano

du˝à, jasnà przestrzeƒ, w której
strefy o poszczególnych funk-
cjach p∏ynnie si´ przenikajà.
Wn´trze, ze wzgl´du na ma∏y
metra˝, utrzymane jest w jasnej
tonacji. Na tle Êcian w barwie
ecru projektant stworzy∏ kom-
pozycj´, w której przeplatajà si´
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w kuchni

WYPOSA˚ENIE I  MATERIA¸Y

p∏yta ceramiczna: 
Bosch „PKF 365 C” ok. 1.550 z∏

ch∏odziarka: 
Electrolux „ERN 1571” ok. 1.300 z∏

zmywarka: 
Bosch „STK 5002” ok. 1.800 z∏

zlewozmywak: 
Teka „Texina 45 S-CN” ok. 850 z∏

bateria: 
Deante „Birillo” ok. 700 z∏

meble: 
na zamówienie ok. 7.000 z∏

ok∏adziny Êcienne: 
Cersanit „Calabria” ok. 110 z∏/m2

ok∏adziny pod∏ogowe: 
Cersanit „Calabria” ok. 110 z∏/m2

INFORMACJE O PROJEKCIE

autor projektu:
Arkadiusz Olszanka

powierzchnia: ok. 7 m2 (z jadalnià)

Eklektyczna
panorama  

V Minimalistyczne wyposa-

˝enie kuchni sk∏ada si´ z

dwóch równoleg∏ych ciàgów

zabudowy. 

Z Eklektycznà aran˝acj´

tworzà elementy stylowe,

jak rzeêba na postumencie

czy rozeta na suficie oraz

nowoczesne stalowo-szkla-

ne meble. 

X Zamek Królewski za

oknami – stàd w nowocze-

snej aran˝acji pojawi∏y si´

stylistyczne cytaty.

Z Aneks kuchenny zamyka

Êcianka gipsowo-kartono-

wà; jej barwa koresponduje

z czerwienià kuchennych

mebli. 


