




Szklana pu∏apka 
Kuchnia otwarta na salon to idealne rozwiàzanie

zarówno dla niewielkich mieszkaƒ, jak i eleganckich
apartamentów. Dzi´ki niemu wn´trza stajà si´ bardziej
przestronne, a co za tym idzie podnosi si´ ich komfort.

W tym przypadku architekt poszed∏ na ca∏oÊç i „uwolni∏
z ram” nie tylko stref´ dziennà, ale te˝ intymne zakàtki

domu, czyli sypialni´ i salon kàpielowy.
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Zabudowa kuchenna z cze-

reÊniowego forniru to je-

den z bardziej „ciep∏ych”

pomys∏ów, jakie zastoso-

wa∏ w tym wn´trzu projek-

tant. Stoi ona w zdecydo-

wanej opozycji do pow-

szechnej obecnoÊci szk∏a, a

tak˝e takich materia∏ów

jak polerowany gres, gra-

nit czy stal. Oprócz kuchni

ten sam rodzaj drewna wy-

st´puje tak˝e w przedpo-

koju oraz salonie kàpielo-

wym.
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mMinimum s∏ów i maksimum efektu – tak najkrócej

mo˝na okreÊliç wspó∏prac´ architekta Arkadiusza Ol-

szanki z w∏aÊcicielem prezentowanego domu. Ideà,

która przyÊwieca∏a tworzeniu wn´trz, by∏a szeroko ro-

zumiana nowoczesnoÊç. Jej poszukiwania rozpocz´∏y

si´ od zmiany rozk∏adu pomieszczeƒ, w wyniku której

kuchnia przesun´∏a si´ w bezpoÊrednie sàsiedztwo

pokoju dziennego, jedna z sypialni zaÊ zamieni∏a w sa-

lon kàpielowy. To jednak nie koniec gry z przestrzenià,

jakiej podjà∏ si´ projektant. Realizujàc marzenia w∏a-

Êciciela o domu niekonwencjonalnym, tradycyjne

Êcianki dzia∏owe zastàpi∏ satynowanym szk∏em. Jego

tafle „dzia∏ajà” na zasadzie przesuwanych drzwi, jed-

nak poprzez swoje rozmiary przyjmujà na siebie rów-

nie˝ zadanie dzielenia przestrzeni. 

Jego laminowana odmiana zosta∏a wykorzystana w

wolnej przestrzeni pomi´dzy wiszàcymi i stojàcymi

szafkami kuchennymi. B∏yszczàca, nieprzezroczysta po-

wierzchnia tej oryginalnej „glazury” koresponduje z

frontami szafek kuchennych, które u góry zosta∏y wy-

konane z matowego szk∏a, na dole zaÊ z szarobe˝owe-

go, lakierowanego na wysoki po∏ysk mdf-u. Podobny,

po∏yskujàcy efekt daje kuchenny blat z granitu star ga-

laxy. Jego nazwa to pochodna charakterystycznego ry-

sunku – srebrnych „gwiazdek” zanurzonych w czarnym

tle. Bardzo ciemny, niemal antracytowy kolor, posiada

tak˝e kuchenna posadzka z polerowanego gresu. Zde-

cydowanie ró˝ni si´ ona od pod∏ogi w jadalni i salonie,

którà wy∏o˝ono egzotycznym drewnem merbau. 

Tym samym stoi w opozycji do pozosta∏ych zabie-

gów aran˝acyjnych, które zastosowano z myÊlà o

stworzeniu oszcz´dnej, niemal technicznej aury. Naj-

pe∏niej wyra˝a jà rodzaj oÊwietlenia – halogenowych,

emitujàcych mocne Êwiat∏o ˝arówek oraz opraw z alu-

minium, swà formà nawiàzujàcych do oÊwietlenia fa-

brycznych hal. Tego rodzaju lampy wyst´pujà tak˝e w

sypialni i ∏azience. 

Kolorystyka Êcian, pe∏ni bardziej funkcj´ dyskretnego

t∏a ni˝ elementu dekoracyjnego. Jest to uzasadnione

Wy∏o˝ony granitem bar

oraz towarzyszàce mu sto∏-

ki, to pas graniczny mi´-

dzy kuchnià i jadalnià.

Obie te strefy cechuje no-

woczesna stylistyka, w

której szk∏o sàsiaduje z

metalowymi akcentami. W

kuchni mamy je w okapie

kuchennym, w profilach

aluminiowych przy me-

blach oraz w oÊwietleniu.

Drzwi przesuwne z mato-

wego szk∏a zosta∏y wykoƒ-

czone uchwytami z polero-

wanej stali. Jest to po∏à-

czenie nie tylko praktycz-

ne, ale te˝ niezwykle este-

tyczne. Zdradza sk∏onnoÊç

architekta do oszcz´dnych

form i „ch∏odnych” mate-

ria∏ów.

Szk∏o jest jednym z cz´Êciej wykorzy-

stywanych materia∏ów w prezentowa-

nym apartamencie. Pojawia si´ ono

nie tylko w oÊwietleniu czy w me-

blach, ale te˝ jako sposób aran˝acji

Êciany w kuchni.

Drewno merbau, obok czereÊniowego

forniru w zabudowie kuchenno-∏a-

zienkowej, jest jednym z nielicznych

elementów wnoszàcych do wn´trz

swojskie ciep∏o.
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tak˝e tym, ˝e do aran˝acji apartamentu wykorzystano bardzo wiele ró˝nego rodzaju

materia∏ów. Obok najdobitniej wyst´pujàcego szk∏a mamy tutaj tak˝e drewno, for-

nir, gres, granit, aluminium i skór´, którà obite sà meble. O ich obecnoÊci decydujà

przede wszystkim wzgl´dy praktyczne. W cz´Êci wypoczynkowej salonu obowiàzko-

wo pojawia si´ kanapa i stolik kawowy, w jadalni zaÊ stojà – stó∏ z krzes∏ami oraz

sto∏ki barowe. W liczàcej oko∏o pi´çdziesiàt metrów przestrzeni, tak skromne wypo-

sa˝enie pot´guje uczucie pustki, którego nie sà w stanie zniwelowaç nawet dekora-

cyjne detale. Byç mo˝e odbiór wn´trza by∏by odmienny, gdyby meble mia∏y inny

kolor albo te˝ bardziej okaza∏à bry∏´. 

Tego rodzaju efekt jest owocem przemyÊlanej koncepcji. Oczekiwania w∏aÊciciela

zgra∏y si´ z preferencjami stylistycznymi architekta. Znajdowa∏ on pe∏ne zrozumienie

dla swoich pomys∏ów, co przynios∏o zresztà bardzo ciekawe rozwiàzania. Jednym z

przyk∏adów jest sposób aran˝acji salonu kàpielowego. Pierwotnie mia∏a w nim znaj-

dowaç si´ sypialnia. Pozosta∏oÊcià po tym przeznaczeniu sà okna, wnoszàce do wn´-

trza naturalne Êwiat∏o. Dzi´ki nim gospodarz móg∏ postawiç w salonie kàpielowym

ozdobne drzewko, które pnie si´ w kierunku szczeliny w obni˝onym suficie. Jej prze-

d∏u˝eniem jest kilkunastocentymetrowy pasek szk∏a, który rozcina wiszàce na Êcianie

lustro na dwie tafle, a nast´pnie biegnie po posadzce. Podobnie jak w kuchni, jedna

ze Êcian w ∏azience zabudowana jest czereÊniowym fornirem, gdzie za matowymi

W prezentowanym aparta-

mencie rol´ Êcianek dzia∏o-

wych przyj´∏y na siebie

przesuwne drzwi z mato-

wego szk∏a, dzi´ki którym

mieszkanie w ka˝dej chwili

mo˝e zamieniç si´ w jedno-

przestrzenne wn´trze. Je-

go charakterystyczne ce-

chy to stonowana kolory-

styka, oszcz´dne wyposa-

˝enie oraz aura ch∏odnej

elegancji.
Proste formy mebli zosta∏y po∏àczone z czarnà tapicerkà i

bardzo ciemnym drewnem wengé, co  bardziej przydaje

wn´trzu elegancji, ni˝ swojskoÊci. 



Du˝e okno w salonie kàpie-

lowym jest pozosta∏oÊcià

po pierwotnym przeznacze-

niu tego wn´trza. Mia∏o

ono pe∏niç funkcj´ sypialni,

jednak na ˝yczenie w∏aÊci-

ciela architekt zamieni∏ je

na przestronnà ∏azienk´ z

wannà do hydromasa˝u

oraz sygnowanymi nazwis-

kiem Starcka bateriami i

ceramikà sanitarnà. Dzi´ki

dost´powi do Êwiat∏a natu-

ralnego, w ∏azience mog∏o

stanàç zielone drzewko.

CzereÊniowy fornir, szafki

z mdf-u, blat z trawertynu,

polerowany gres oraz szk∏o

– oto materia∏y, po które

si´gnà∏ projektant tworzàc

wystrój tej ∏azienki. Ich

zastosowanie przekonuje o

tym, ˝e nawet w niewiel-

kich pomieszczeniach mo˝-

na zawrzeç ogromne bo-

gactwo odcieni, faktur i

„temperatur”. 
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szybkami ukrywa si´ szafka na przybory toaletowe. Ponad-

to wyposa˝enie tego zakàtka „cielesnych przyjemnoÊci”

stanowià tak˝e kabina prysznicowa oraz szafka pod lu-

strzanà Êcianà. Jej blat zosta∏ wykonany z trawertynu, ste-

la˝ z aluminium, pó∏ki zaÊ z lakierowanego na wysoki po-

∏ysk mdf-u. Salon kàpielowy idealnie wpisuje si´ w porzà-

dek estetyczny, obowiàzujàcy w ca∏ym domu. Identycznie

rzecz ma si´ z sypialnià. Jej kolorystyka oraz minimalistycz-

ne wyposa˝enie wprost nawiàzujà do aury w kuchenno-sa-

lonowej cz´Êci domu. Wystarczy rozsunàç szklane drzwi,

∏àczàce sypialni´ z salonem i pokojem kàpielowym, a ca∏y

apartament zamienia si´ w jednoprzestrzennà, spójnà pod

wzgl´dem stylistycznym ca∏oÊç – w kompozycj´ u∏o˝onà

zgodnie z m´skim punktem widzenia. (aga)

Fot. Marcin ¸ukaszewicz

Wyposa˝enie sypialni ogra-

nicza si´ jedynie do ∏ó˝ka,

szafek nocnych oraz komo-

dy, których oszcz´dne for-

my ∏àczà si´ z ciemnym

kolorem wengé.  Mono-

chromatycznego porzàdku,

jaki obowiàzuje w tym

wn´trzu, nie ∏amie równie˝

aran˝acja ∏ó˝ka. Jest ono

zas∏ane jasnà poÊcielà w

maleƒkie kwadraciki, na-

wiàzujàce swym kolorem

do wybarwienia drewna.

Minimalistyczny klimat te-

go wn´trza podkreÊla utka-

na z p∏ótna roleta rzymska.

Âwietnie wspó∏gra ona z

ca∏oÊcià nie tylko pod

wzgl´dem formy, ale te˝

kolorystyki. Podobnie jak

Êciany ze szk∏a, wpuszcza

do wn´trza subtelne, lekko

przefiltrowane Êwiat∏o,

które pozwala si´ wyciszyç

i zanurzyç we Ênie.

Autor projektu: arch. Arkadiusz Olszanka
Powierzchnia: kuchnia z jadalnià – ok. 20 m2, salon – ok. 30 m2,
sypialnia –  ok. 19 m2, ∏azienka –  ok. 9 m2


