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Miejski bon ton
Praca biznesmena to długie i częste podróże, stresujące 
zadania, brak czasu na odpoczynek. Alternatywą dla 
zimnych i mało przytulnych pokoi hotelowych było 
własne mieszkanie. To ono miało stać się spokojną  
przystanią po dalekich wojażach.
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Otwarta przestrzeń dzienna stano-
wi centralny punkt aranżacji tego 
wnętrza. Klarowne podziały między 
poszczególnymi strefami oraz zasto-
sowanie podobnych materiałów, 
sprawiły, że całość prezentuje się 
spójnie i harmonijnie.
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 Ten nowoczesny apartament należący do pol-
skiego biznesmena, znajduje się w samym 
centrum Warszawy. Podobnie jak jego wła-
ściciel ma on charakter, styl i klasę. Wra-

cający z dalekich podróży inwestor może tu 
odnaleźć bliskie swemu sercu przedmioty, styl, 
który uwielbia, ale przede wszystkim upra-
gniony spokój. Aby jednak tak się stało, trzeba 
było nie tylko zaaranżować całą przestrzeń, ale 
też na nowo ją zaadaptować. Ten niespełna 150 
metrowy apartament był bowiem początkowo 
dwoma odrębnymi mieszkaniami. Inwestor kupił 
oba i zażyczył sobie, aby połączyć je w jedno 
eleganckie, przestronne wnętrze. Projekt tego 
wnętrza był niebywałym wyzwaniem. Udało się 
jednak stworzyć aranżację, w której właściciel 
czuje się naprawdę jak w domu – mówi archi-
tekt Anna Fodemska, która odpowiadała za jego 
adaptację – Obejmował on realizację pod klucz. 
Zaprojektowałam nie tylko wystrój mieszkania, 
ale też poszczególne meble. Dobrałam również 
wszystkie, nawet te najdrobniejsze dodatki, jak 
chociażby zastawę stołową. Dzięki temu wnętrze 
jest spójne i „dopięte na ostatni guzik”. 

Przestrzeń dzienna, którą organizuje salon 
połączony z jadalnią i duża kuchnia stanowi 
centrum tego wnętrza. Choć tworzy ona jedną 
całość, odnajdziemy tu klarowny podział na 
strefy funkcjonalne. Wyznaczają je czyste linie 
zabudów meblowych oraz symetryczne usta-
wienie mebli. To wszystko sprawia, że panuje tu 
niezwykły spokój i harmonia. W salonie można 

nie tylko chwilę odpocząć, ale też dobrze bawić 
się w towarzystwie. Stąd też możemy wyjść na 
duży, częściowo zadaszony taras, okalający nie-
mal całe mieszkanie. Aby podkreślić wyjątkowy 
charakter tej części apartamentu, projektantka 
zaproponowała luksusowe i bardzo eleganc-
kie materiały do jej aranżacji. Znajdziemy tu 
onyks, który swoją złotą barwą wprowadza do 
wnętrza ekskluzywny styl, ale również piękne, 
naturalne drewno w różnych odcieniach. Mimo 
klasycznych materiałów, cała strefa dzienna 
urządzona jest nowocześnie. Szary narożnik 
włoskiej marki Natuzzi oraz designerski stolik 
z blatem z czarnego szkła tworzą miejsce do 
wypoczynku. Telewizor ukryto w specjalnej 
zabudowie za rozsuwanymi frontami, dzięki 
czemu nie zaburza on eleganckiego charak-
teru wnętrza. I choć zdecydowanie dominuje 
tu biel, to dodatki w odcieniach beżu i złota, 
na które postawiła projektantka, sprawiają, że 
wnętrze stało się bardzo przytulne.

Bliską sąsiadką salonu jest kuchnia. W jej 
centralnym punkcie znajduje się wyspa, która 
stanowi zintegrowane centrum gotowania. 
Dzięki temu rozwiązaniu, właściciel może pod-
czas przygotowywania posiłku swobodnie roz-
mawiać z gośćmi przebywającym w salonie. 
Z kolei gładkie fronty i nieskomplikowana bryła 
mebli kuchennych sprawiają, że jest ona bardzo 
nowoczesna. Smaku całości dodaje masywny 
marmurowy blat na wyspie oraz ściana nad 
blatem wykonana ze szlachetnego onyksu. 

Podświetlona, mieni się bogatą, złotą barwą. 
Całość wieńczy luksusowy sprzęt AGD marki 
Gaggenau. 

Sypialnia, podobnie jak cała strefa dzienna, 
zachwyca wolną przestrzenią. Z założenia miała 
być ona miejscem relaksu. Dlatego obok kom-
fortowego łoża projektantka przewidziała tu 
również kącik do czytania, gdzie stanął wygodny 
fotel z podnóżkiem marki B&B Italia. Znaj-
dziemy tu również pojemną garderobę, której 
przesuwne drzwi wykonano ze szkła w kolo-
rze kawy z mlekiem. Ciepłe, beżowe desenie 
powtórzone zostały na tapicerowanym wez-
głowiu łóżka oraz w dodatkach. Dzięki nim 
wnętrze jest jasne, ale i niezwykle spokojne. 

Wystrój sypialni koresponduje z elegancką 
łazienką, która została zaprojektowana w równie 
naturalnym stylu. Trawertyn na ścianach spra-
wia, że wnętrze jest ciepłe, stonowane i sprzyja 
odpoczynkowi. Jednocześnie nie brak mu klasy. 
Znajduje się tu strefa prysznicowa, ale również 
przestronna, wolno stojąca wanna Agape. Luk-
susowy charakter przestrzeni podkreśla naj-
wyższej jakości armatura marki Dornbracht. 
Aby nadać komfortowy charakter tego pry-
watnego saloniku SPA, w suficie zamontowano 
głośniki do słuchania muzyki podczas kąpieli.

PROJEKT: ARCH. ANNA FODEMSKA
TEKST I STYLIZACJA: MARTA USTYMOWICZ
ZDJĘCIA: BARTOSZ JAROSZ
DO SESJI WYKORZYSTANO PRODUKTY Z SIECI SKLEPÓW 
HOME&YOU

PROJEKTANTKA ZAPROPONOWAŁA LUKSUSOWE I BARDZO 
ELEGANCKIE MATERIAŁY DO ARANŻACJI WNĘTRZA. 
ZNAJDZIEMY TU ONYKS, KTÓRY SWOJĄ ZŁOTĄ BARWĄ 
WPROWADZA DO WNĘTRZA WYJĄTKOWY STYL, ALE RÓWNIEŻ 
PIĘKNE, NATURALNE DREWNO W CIEPŁYCH ODCIENIACH.
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Nowocześnie zaaranżowaną prze-
strzeń udekorowano dodatkami 
w kolorze złota. Poduszki Nya 
Nordiska, Zimmer Rohde oraz 
Creation Bauman nadają wnętrzu 
luksusowy charakter.
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CENTRALNYM 
PUNKTEM 
ARNAŻACJI 
KUCHNI JEST 
WYSPA, NA KTÓREJ 
UMIESZCZONO PŁYTĘ 
GRZEWCZĄ. DZIĘKI 
TEMU ROZWIĄZANIU, 
WŁAŚCICIEL 
MOŻE PODCZAS 
PRZYGOTOWYWANIA 
POSIŁKU SWOBODNIE 
ROZMAWIAĆ 
Z GOŚĆMI 
PREBYWAJĄCYMI 
W SALONIE.
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Gładkie fronty i nieskomplikowana 
bryła mebli sprawiają, że kuchnia jest 
bardzo nowoczesna. Smaku dodaje 
jej marmurowy blat na wyspie oraz 
ściana nad blatem wykonana ze 
szlachetnego onyksu. 
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Szary narożnik włoskiej marki Natuzzi i sto-
lik z blatem z czarnego szkła organizują 
w salonie miejsce do wypoczynku. Telewi-
zor umieszczono w specjalnej zabudowie 
za rozsuwanymi frontami.
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Sypialnia skąpana jest w beżo-
wych, ciepłych kolorach. Cieka-
wym elementem wystroju wnę-
trza jest tapicerowany zagłówek 
wykonany na zamówienie. Lustro 
fazowane wiszące tuż nad nim 
optycznie powiększa wnętrze.

SYPIALNIA TO 
PRZESTRZEŃ 
RELAKSU. 
PROJEKTANTKA 
PRZEWIDZIAŁA TU 
RÓWNIEŻ KĄCIK 
DO CZYTANIA, 
GDZIE STANĄŁ 
WYGODNY FOTEL 
Z PODNÓŻKIEM 
MARKI B&B ITALIA. 
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W łazience znajduje się strefa prysznicowa, ale 
również przestronna, wolno stojąca wanna Agape. 
Kamień trawertyn romano classico na ścianach 
oraz najwyższej jakości armatura marki Dornbracht 
nadają łazience luksusowy styl. 


