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Jasny salon

CO SIĘ ZMIENIŁO?  
Pokój dzienny w długim i wąskim mieszkaniu był dość 
nieforemny. Miał kształt wagonu i wnękę na aneks  
kuchenny. Sypialnia znajdowała się przy oknie, bloku-
jąc dostęp światła dziennego do reszty pomieszczeń.  
Po interwencji projektantki powstała otwarta, większa, 
jasna strefa dzienna. Sypialnię przeniesiono w miejsce 
kuchni (przy łazience), a strefa gotowania urządzona 
w przejściu, bliżej holu. 

Salon  
Podzielony jest na część jadalnianą (ciemny fornirowany 
stół i dla kontrastu lekkie jasne krzesła) i wypoczynkową 
(sofa, fotel, panel telewizyjny). W przestrzeń dzienną 
wkomponowano rower stacjonarny. W suficie pod-
wieszanym zamontowana jest klimatyzacja kanałowa 
połączona z wentylacją, która pozwala m.in. na wymianę 
powietrza w sypialni. Pionowy grzejnik dekoracyjny 
i lampa podsufitowa niemal wtapiają się w białe tło. 

PLAN 
PRZED I PO:

48 m2

PROJEKT: Katarzyna Rohde/Home & Style,  
www.homeandstyle.pl

  Po odsunięciu sypialni od okna miesz-
kanie sprawia wrażenie większego. 
  Jest jaśniejsze, ustawniejsze,  
a kuchnia bardziej zintegrowana  
z pokojem dziennym. 
  Dzięki przeszkleniom mała  
sypialnia zyskuje „oddech” i światło.
 

ATUTY PROJEKTU

Widok z salonu na sypialnię 
Aneks sypialniany obudowany jest  
od strony pokoju dziennego harto-
wanym szkłem i ścianką fornirowaną 
ciemnym orzechem. Z tego samego 
materiału wykonano regały, szafy, 
łóżko. Dobrana kolorystycznie żaluzja 
może być opuszczana, np. przed wizytą 
gości. Przedłużony regał RTV optycznie 
łączy się ze ścianą sypialni.  
Fotel z lampą tworzy kącik czytelniczy. 
Jego usytuowanie pozwala obser-
wować widok za oknem, podziwiać 
zachody słońca.

Kuchnia w przejściu
Szafki ciągną się wzdłuż ściany 
od holu po salon. Są wykonane 
z MDF-u pokrytego beżowym 
lakierem oraz fornirem orzecha. 
Nieduży barek stanowi miejsce 
na szybki posiłek, oddziela kuchnię 
od salonu. 

Sypialnia
Korpus łóżka (146x210 cm) zintegro-
wany jest z szafką nocną, ta z kolei 
łączy się z szafą wnękową. Lustrzane 
fronty szafy powiększają sypialnię, 
odpowiadają wymiarom przeszklenia 
ściany. Za wezgłowiem łóżka ukryte jest 
podświetlenie LED. Każdemu z użyt-
kowników sypialni przysługuje lampka 
nocna na wysięgniku. Jedna wychodzi 
ze ściany, druga z sufitu. 
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