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Biała kuchnia wspaniale komponuje się z połyskującą ścianą wyłożoną lustrzanymi

kaflami. Tradycyjny układ przypominający cegły nadaje wnętrzu klasyczny charakter,

zaś nietypowy materiał powiększa przestrzeń i podkreśla jego nowoczesny styl
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t e k s t  J o a n n a  W o y d a ,  s t y l i z a c j a  J o a n n a  P ł a c h e c k a ,
z d j ę c i a  Ł u k a s z  K o z y r a / M i ó d  M a l i n a ,  

p r o j e k t  w n ę t r z  K a t a r z y n a  K r a s z e w s k a

Konsekwentnie urządzone wnętrze - we wszystkich
pomieszczeniach dominuje biel, która dobrze komponuje 

się z popielatymi ścianami i ciepłem drewna. Chromowane 
i szklane dodatki sprawiają, że całość wygląda lekko i kobieco. 

O takim mieszkaniu marzyła jego właścicielka

KOBIETA
W BIELI



Be ata wraz z trzy ipół let nim syn kiem Ala nem miesz ka na war szaw skim

Mo ko to wie. Jej wcze śniej sze miesz ka nie znaj do wa ło się w blo ku tuż obok.

Zna ła i lu bi ła tę oko li cę, dla te go kie dy przy szedł czas na prze pro wadz kę,

nie szu ka ła da le ko. No we miesz ka nie, o po wierzch ni 115 mkw., by ło już wy -

koń czo ne przez po przed nich wła ści cie li, Be aty nie po wstrzy ma ło to jed -

nak przed ge ne ral nym re mon tem. Zmie nił się dia me tral nie nie tyl ko ca ły

wy strój, ale i układ po miesz czeń. 

UDA NA WSPÓŁ PRA CA
Nad urzą dza niem wnętrz pra co wa ła do świad czo na ar chi tekt ka, Ka ta rzy -

na Kra szew ska. Be ata mia ła spre cy zo wa ne ocze ki wa nia – wnę trze mia ło

być ko bie ce, ja sne i przy jem ne. Pra gnę ła, aby da wa ło uko je nie i by ło do -

brym miej scem do re lak su. Kon cep cję ar chi tekt ki za ak cep to wa ła już

na pierw szym spo tka niu i nie wpro wa dza ła póź niej żad nych zmian. Ka ta -

rzy na Kra szew ska za pla no wa ła no wy układ po miesz czeń, wy bu rzo no

więc więk szość ścian i roz po czę to pół rocz ny re mont. Wnę trza urzą dzo no

bar dzo kon se kwent nie – we wszyst kich po ko jach do mi nu je biel, któ rą

pro jek tant ka skom po no wa ła z po pie la ty mi ścia na mi i drew nem na pod ło -

dze. Chro mo wa ne i szkla ne dro bia zgi do da ją prze strze ni lek ko ści i spra -

wia ją, że ca łość utrzy ma na jest w sty lu gla mo ur, a w do dat ku po więk sza -

ją optycz nie prze strzeń. Je dy nie w to a le cie po ja wia się ko lor – de si gner -

ska mo zai ka słyn nej fir my Bi saz za z kwie ci stym mo ty wem oży wia mo no -

chro ma tycz ne wnę trze. 

Sofę z  kolekcji New York firmy Nap ustawiono 

tyłem do wejścia. Jej jednolita powierzchnię 

ożywiają srebrno-szare poduszki

Kamienny okap jest ozdobą kuchni. Jego prosta 

forma doskonale wpisuje się w charakter wnętrza
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KONSEKWENCJA W WYSTROJU
WNĘTRZ OKAZAŁA SIĘ KLUCZEM
DO SUKCESU. BIEL, BIEL

I JESZCZE RAZ BIEL!
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Otwarta przestrzeń łączy trzy funkcje – kuchni, 

jadalni i salonu.   Kanapa jest tak ustawiona, 

żeby wypoczynku nie zakłócał widok kuchennej

części roboczej. W głębi widać wejście 

do mieszkania i drzwi do sypialni
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Aby dopasować stare krzesła do nowego wnętrza, 

wystarczyło ubrać je w jasne sukienki – teraz nie tylko

pasują, ale prezentują się bardzo elegancko

Ustawiona za sofa komoda (firmy Lagerform) 

to idealne miejsce do ekspozycji 

dekoracyjnych  drobiazgów i kwiatów

POŁYSKUJĄCE CHROMOWANE
I SZKLANE DODATKI DODAJĄ WNĘTRZU

LEKKOŚCI I STYLU GLAMOUR
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DO MI NA CJA BIE LI
Głów na część miesz ka nia to otwar ta prze strzeń, w któ rej

znaj du je się kuch nia, ja dal nia i część wy po czyn ko wa. Wy star -

czy spoj rzeć na dłu gi stół, że by się zo rien to wać, że Be ata lu bi

przyj mo wać go ści. Mo że przy nim usiąść wy god nie co naj -

mniej sześć osób. So fa z ko lek cji New York fir my Be ata wraz

z trzy ipół let nim syn kiem Ala nem miesz ka na war szaw skim

Mo ko to wie. Jej wcze śniej sze miesz ka nie znaj do wa ło się w blo -

ku tuż obok. Zna ła i lu bi ła tę oko li cę, dla te go kie dy przy szedł

czas na prze pro wadz kę, nie szu ka ła da le ko. No we miesz ka nie,

o po wierzch ni 115 mkw., by ło już wy koń czo ne przez po przed -

nich wła ści cie li, Be aty nie po wstrzy ma ło to jed nak przed ge -

ne ral nym re mon tem. Zmie nił się dia me tral nie nie tyl ko ca ły

wy strój, ale i układ po miesz czeń. 

GLAMOUR NA ZAMÓWIENIE
Wie le roz wią zań w tym miesz ka niu by ło ro bio nych „na mia rę”.

Jed nym z nich jest ku chen na za bu do wa, za pro jek to wa na

przez Ka ta rzy nę Kra szew ską. Fron ty sza fek wy ko na no z pły ty

MDF ma lo wa nej na pół mat, do nich do pa so wa no bla ty z co ria -

nu. Okap za bu do wa no efek tow nym ka mie niem Bian co Ca re ra.

Trud no się do my ślić, że jest tam scho wa ny wy daj ny wy ciąg,

nie zbęd ny przy otwar tej kuch ni. 

Ścia nę, przy któ rej znaj du je się aneks ku chen ny, wy ło żo no lu -

strza ny mi płyt ka mi ukła da ny mi „w ce gieł kę”. Na da je to wnę -

trzu kla sycz ne go cha rak te ru, a nie ty po wy ma te riał po więk sza

prze strzeń, bo w lu strza nych ka flach od bi ja się ca ły sa lon. To

roz wią za nie jest jed nym ze skład ni ków sty lu gla mo ur, po dob -

nie jak kwia to wa mo zai ka w to a le cie. 

Cie ka wą ścia nę znaj dzie my też w sy pial ni Be aty, za wez gło -

wiem łóż ka – wy koń czo no ją pi ko wa ną al kan ta rą. Łóż ko oraz

szaf ki noc ne tak że zo sta ły wy ko na ne na za mó wie nie i obi te

tka ni ną, któ ra na da je wnę trzu cie pła i przy tul no ści, sprzy ja

spo koj nym snom. War to też zwró cić uwa gę na wy ko na ne spe -

cjal nie do te go miesz ka nia drzwi we wnętrz ne, któ re się ga ją

nie mal do sa me go su fi tu. To jed na z optycz nych sztu czek, któ -

re za sto so wa ła pro jek tant ka, że by pod wyż szyć wnę trze.

Be ata ani ra zu nie ża ło wa ła, że za ufa ła ar chi tekt ce. Miesz ka -

nie jest do kład nie ta kie, o ja kim ma rzy ła – no wo cze sne, ale

z nut ką kla sy ki. Czarno-białe zestawienie jest bardzo wyraziste. 

ednocześnie czyni pomieszczenie bardzo eleganckim

Kamienną umywalkę wykonano na zamówienie, 

osadzona na masywnym blacie wygląda imponująco

SZLACHETNE
MATERIAŁY
SPRAWIAJĄ, 

ŻE WNĘTRZE
JEST STYLOWE 

I ELEGANCKIE 

Miękkie, dekoracyjne pikowania zagłówka dodają 

przytulności i sprzyjają spokojnym snom

Wzorzysta mozaika Bisazza ożywia monochromatyczne 

wnętrze. Wraz z czarna umywalką stanowią piękny duet


