
dzi szerokie wejÊcie z holu, pro-
jektant odwróci∏ zestawienie ko-
lorystyczne. W pokoju dzien-
nym karmelowo-bràzowa jest
pod∏oga z drewna lapacho, a
wszystko co na niej stan´∏o i jà
otacza – w bieli i szkle ze stalo-
wymi akcentami. W kuchni na-
tomiast p∏ytki polerowanego
gresu na pod∏odze po∏yskujà de-
likatnie z∏amanà bielà, Ênie˝no-
bia∏e sà Êciany, sufit oraz wszyst-
kie szafki stojàce. Nawet tafle
szk∏a os∏aniajàce Êciany nad bla-
tem roboczym sà bia∏e. Taki efekt
daje szk∏o typu lacomat, które
ma w Êrodku specjalnà foli´ ni-
welujàcà zielonkawà poÊwiat´.
Kolor drewna czereÊni majà sza-
fy z zabudowanymi lodówkà,
piekarnikiem i mkrofalówkà
oraz blat stolika-barku. „To prze-
myÊlany zabieg – wyjaÊnia pro-
jektant. – Z holu widoczna jest
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strefa prania

NIETRUDNO ODGADNÑå UPODOBANIA MIESZKANKI TEGO APARTAMENTU. 

PRZESTRZE¡, BIEL, PRZEJRZYSTOÂå SZK¸A, PO¸YSKLIWA STAL I ALUMINIUM

OBECNE SÑ TU NA KA˚DYM KROKU. 

JEDNOCZEÂNIE subtelnie do-
dane ciemniejsze barwy, tworzàc
t∏o, podnios∏y temperatur´ w
tych, sk∏aniajàcych si´ ku ascety-
zmowi, wn´trzach. W∏aÊcicielka
na sta∏e mieszka w Londynie, w
swoim polskim mieszkaniu
chcia∏a odtworzyç klimat nowo-
czesnych wn´trz wielkiego mia-
sta. Koncepcja ascetycznej, ale
dalekiej od zgrzytajàcego hi-tech,
aran˝acji apartamentu by∏a
zgodna z przekonaniami projek-
tanta. „Lubi´ kompozycyjnie
czyste, nieco sterylne wn´trza,
modny obecnie minimalizm –
mówi Arkadiusz Olszanka. – Nie
ma w nich wra˝enia prze∏ado-
wania, sà lekkie, funkcjonalne i
czytelne w odbiorze. Wbrew po-
zorom jednak nie sà ∏atwe w
projektowaniu.” 
W graniczàcej przez Êcian´ z sa-
lonem kuchni, do której prowa-
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temat numeru

Czysty magnetyzm  

C Du˝e okno,  biel Êcian i

mebli, szklane fronty szafek

wiszàcych i ok∏adzina Êcien-

na sprawiajà, ˝e wn´trze wy-

daje si´ niemal sterylne.

Z Kuchnia jest osobnym

pomieszczeniem. Prowadzi

do niej szerokie przejÊcie z

holu. Jadalnia zajmuje frag-

ment salonu.

V Pralka wype∏nia jednà z

szafek w zabudowie stojàcej

pod oknem. Po zamkni´ciu

drzwiczek nie sposób domy-

Êleç si´ jej obecnoÊci. 



zabudowy. Rozbudowanym sta-
nowiskiem roboczym jest zlewo-
zmywak – posiada dwie komory,
mniejsza z odsàczarkà do wa-
rzyw i owoców oraz du˝y ocie-
kacz z nak∏adanà szklanà deskà
do krojenia; obs∏uguje go bateria
o modernistycznej linii. W kuch-
ni za frontem meblowym ukryta
zosta∏a tak˝e pralka. „Zawsze
namawiam do wstawiania pralki
w kuchni – mówi Arkadiusz Ol-
szanka. – Tutaj z regu∏y jest wi´-
cej miejsca ni˝ w ∏azience, urzà-
dzenie mo˝na ukryç w jednej z
szafek, a jego praca nie przeszka-
dza w codziennej krzàtaninie”. D
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kuchnia, idealnie wpisujàca si´
w stylistyk´ mieszkania; po wej-
Êciu ciemne p∏aszczyzny emanu-
jà przyjemnym ciep∏em, czyniàc
jà wn´trzem, którego nie chce
si´ opuszczaç.”
Kuchnia ma regularny, niemal
kwadratowy kszta∏t; w Êcianie
naprzeciw wejÊcia znajduje si´
du˝e okno. Jest jasna i przestron-
na. Zabudowa meblowa opasuje
jà dooko∏a. Kuchnia zosta∏a wy-
posa˝ona w nowoczesny sprz´t
AGD; ch∏odziarko-zamra˝arka,
zmywarka, piekarnik, kuchenka
mikrofalowa, a tak˝e okap nad
p∏ytà ceramicznà to modele do

WYPOSA˚ENIE I  MATERIA¸Y

p∏yta ceramiczna: 
Bosch „NKQ 654 A” ok. 2.500 z∏

okap: 
Candy „CBY 92X” ok. 1.000 z∏

piekarnik: 
Bosch „HBN 3580 EU” ok. 2.700 z∏

kuchenka mikrofalowa: 
Bosch „HMT 8956” ok. 2.900 z∏

ch∏odziarko-zamra˝arka: 
Candy „CIC 324 A” ok. 2.100 z∏

zmywarka: 
Bosch „SRV 46 A 63” ok. 3.100 z∏

zlewozmywak: 
Teka „Cuadro 60 B-CN” ok. 1.950 z∏

bateria: 
Teka „Aquata Vigo R” ok. 750 z∏

meble: 
na zamówienie ok. 20.000 z∏

ok∏adziny Êcienne: 
szk∏o typu lacomat ok. 200 z∏/m2

ok∏adziny pod∏ogowe: 
Floor Gres „Global” ok. 600 z∏/m2

pralka: 
Candy „CIN 100 T” ok. 2.600 z∏

INFORMACJE O PROJEKCIE

autor projektu:
Arkadiusz Olszanka

powierzchnia: ok. 14 m2

V Taka sama wielkoÊç oraz

regularne linie podzia∏u sza-

fek stojàcych i wiszàcych

stanowià o harmonii i czy-

stoÊci kompozycji. 

C Biel, ciemna czereÊnia,

szk∏o, lÊniàce aluminium –

te barwy tworzà kolory-

styczny wizerunek kuchni.

X MasywnoÊç wysokich

szaf o czereÊniowej barwie

niwelujà stalowo-szklane

fronty urzàdzeƒ AGD oraz

aluminiowa ˝aluzja zamyka-

jàca jednà z szafek. 


