
INSPIRACJE

Dolny Sopot – zabytkowa część naszego nadmorskiego kurortu. 

Spacerując między kamienicami z XIX wieku, można dojść nad morze 

i najdłuższe w Europie molo na drewnianej konstrukcji. W jednej z kamienic 

swój azyl znalazł pasjonat motocykli – Wojciech, 

współzałożyciel Showroomu Motocultura7 w Warszawie. 

Wnętrze to zaaranżowała Dorota Kowalska - właścicielka pracowni projektowej 

DEKA DESIGN, z którą Inwestor znał się od wielu lat. Efekt końcowy 

tak go zachwycił, że postanowił kontynuować współpracę 

również przy aranżacji własnego mieszkania.  

Meski,
azyl
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Apartament utrzymany w tym samym stylu, lecz nieco udomowionym, odzwierciedla 

charakter właściciela, który nie boi się eksperymentów, mocnych akcentów 

i nieoczywistych zestawień, jak chociażby masywne stoły, cegła i zwiewne zasłony. 

Lokalizacja i styl kamienicy wymusiły niejako klimat wnętrza, w którym króluje 

eklektyzm łączący styl industrialny, rustykalny i skandynawski.

W jadalni króluje oryginalna, ceglana ściana. 
Podczas remontu skuto zasłaniający ją latami 

tynk, a cegły oczyszczono i zabezpieczono 
specjalnym preparatem. Światło z dwóch 

żarówkowych kinkietów podkreśla urok 
tej struktury. Dodatkowo w rogu ustawiono 

starą, pofabryczną lampę.

Zarówno ten, jak i pozostałe stoły w kuchni 
i salonie, zostały wykonane na indywidualne 

zamówienie przez MIO Architekci. 
Blat z masywnego drewna, z naturalnie 

nierównymi krawędziami bocznymi spoczywa 
na prostej, żeliwnej konstrukcji. 

Wokół niego swobodnie zmieściło się 
8 krzeseł - ikon designu: Emaes Plastic 

Armchair RAR, wersja DSW. Gospodarz 
uwielbia przyjmować gości, więc dla nikogo 

nie może zabraknąć miejsca. 
Dzięki sąsiadującej kuchni, może być 
w ciągłym kontakcie z biesiadnikami 
podczas przygotowywania swojego 

popisowego aglio, olio e peperoncino, 
czyli spaghetti z oliwą, czosnkiem 

i papryczką chilli.

Kuchnia bezpośrednio sąsiaduje z wejściem 
do mieszkania. Zarówno ono, jak i ściany kuchni 
zostały pomalowane czarną farbą. 
Białe, stylizowane fronty zabudowy nawiązują 
do frezowanych, oryginalnych drzwi w pozostałych 
pomieszczeniach. Te zostały odrestaurowane 
i sprowadzone z Warszawy.
Przy ścianie stoi stół podobny do tego z jadalni, 
a nad nim industrialna lampa. Pastelowa lodówka 
marki SMEG w stylu retro wybija się na tle pozostałych, 
monochromatycznych sprzętów.
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Po wyburzeniu niektórych ścian działowych, 
na powierzchni 90 m2 powstała funkcjonalna przestrzeń 

składająca się z holu otwartego na kuchnię, jadalnię 
i salon oraz z sypialni, łazienki i garderoby połączonej 

z pralnią. Dzięki temu mieszkanie zostało też dodatkowo doświetlone. 

Okna wychodzą na dwie strony, dając dużo, niczym nieograniczonego, dziennego światła.
Zarówno właścicielowi, jak i architektce zależało na utrzymaniu klimatu z czasów świetności kamienicy, 

dlatego też w całym mieszkaniu zamontowano stylizowane na retro grzejniki firmy Instal Projekt, 
osprzęt elektryczny, armaturę i ceramikę. Udało się też pozostawić oryginalną podłogę, 

której deski zostały oczyszczone i pomalowane na biało.

Niewątpliwie najważniejsza w salonie jest sofa. 
Obszerna, miękka i wygodna jest ulubionym 
miejscem odpoczynku pana domu. 
Ustawiony przy niej przestrzenny, metalowy 
regał na książki i płyty, pomieści także kolekcję 
kasków motocyklowych. Tapicerowany fotel 
w stylu angielskim, w kolorze musztardowej żółci 
jest barwnym akcentem w tym wnętrzu.
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www.amarol.pl  biuro@amarol.pl

MARKIZY
ROLETY
ZALUZJE
.

Biurko w stylu lat 60. 
z trzema szufladkami, 
w zastępstwie 
tradycyjnej toaletki, 
to takie męskie wydanie 
tego standardowego 
mebla. Przy nim 
ażurowe krzesło 
marki Hübsch.

Wolnostojąca wanna 
na rzeźbionych nóżkach 
to taka kropka nad „i”. 
Ściany zostały wyłożone 
białymi płytkami 
w kształcie cegiełek, 
ale tylko do pewnej 
wysokości, resztę pokryła 
czarna farba odporna 
na wilgoć. Na podłodze 
płytki z kolekcji Tubądzin 
London Piccadilly 
Bond Street. 

Projekt i realizacja: 
Dorota Kowalska 
DEKA DESIGN
Zdjęcia: 
Magdalena Łojewska

Charakteru sypialni nadaje tapeta w geometryczny deseń oraz dywan. To zestawienie 

biało-czarnych wzorów dodaje energii, szczególnie w pochmurne poranki, 

gdy ciężko jest opuścić wygodne łóżko. Proste wieszaki pełnią rolę bardziej dekoracyjną 

niż praktyczną. Nie musi tu być szaf, gdyż za ścianą jest garderoba. 

Tak jak reszta mieszkania, łazienka również została 

utrzymana w tonacji biało-czarnej. Tu bardziej 

niż gdzie indziej widać nawiązanie do epoki, 

w której powstała kamienica. Właścicielowi zależało, 

by znalazła się w niej wanna i kabina prysznicowa. 

Dzięki odwodnieniu liniowemu i tafli szkła, jest niemal 

niewidoczna, jej istnienie zdradza jedynie 

stylowa armatura.

Do mieszkania przynależy również weranda bezpośrednio sąsiadująca 
z salonem. To miejsce relaksu i wypoczynku. Można tu wygodnie rozsiąść się 

z książką, w bujanej wersji kultowego krzesła Eames Plastic Armchair RAR. 

RE
KL

A
M

A

14 marzec 2016WNĘTRZEpomysł na


