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Koncept kawalerki przeszedł w ostatnich latach prawdziwą rewolucję- od idei
najczęściej ciasnego, urządzonego bez smaku i niskim kosztem mieszkania dla singla
do stylowego, wygodnie zaaranżowanego apartamentu, którego wystrój wnętrz
inwestor zleca profesjonaliście, wyposażając je w designerskie meble i dodatki.
Mieszkanie w jednopokojowym mieszkaniu to dla wielu młodych, żądnych sukcesów
ludzi symbol wymarzonego statusu- zawodowego i materialnego.
Dziś zabierzemy Was do wspaniale urządzonego studia w Warszawie, za którego
aranżację odpowiedzialni są projektanci z pracowni Koncepcja Wnętrz. Odważne
materiały wykończeniowe, ciemna, elegancka kolorystyka oraz awangardowe dodatki
składają się na niezwykle nowoczesną, stylową całość. Zobaczcie sami!

Obiecujące wejście
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Już po wejściu do mieszania skonfrontowani zostajemy z wnętrzem zaaranżowanym
odważnie i bez kompromisów. Jasny korytarz prowadzi od drzwi wejściowych w głąb
mieszkania, stanowiąc obszar odpowiadający za świetne pierwsze wrażenie w tym
wnętrzu. Kremowa posadzka pięknie komponuje się z naturalnym dębem, którym
wyłożono dolną część ściany. Jej górny pas pokryła z kolei tapeta w szare, geometryczne
wzory. Wyposażenie jest minimalistyczne, nastawione na funkcjonalność- niewielki
stolik-konsola zapewnia miejsca na przechowanie kluczy czy innych drobiazgów. Nad
nim umieszczono podłużne lustro, które jest elementem nie tylko praktycznym, ale i
dekoracyjnym. Odpowiednio dobrane oświetlenie odgrywa istotną rolę w kreowaniu
specyficznej atmosfery.

Strefa dzienna
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W aranżacji tego wnętrza starano się zachować konsekwencję kolorystyczną- białe
ściany i sufit zestawiono tutaj ze złocistym brązem dębowego parkietu oraz szarością i
czernią mebli oraz dodatków. Strefa dzienna jest przestronna, a jej obszar
wykorzystano do maksimum. Na otwartej przestrzeni urządzono kuchnię, oddzieloną
salonu wysokim blatem z funkcją barku, jadalnię pod oknem oraz wygodny salon.
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przechowywania, nie zabierając przy tym cennego metrażu. Meble i inne elementy
wyposażenia są przykładem dobrego designu i poza funkcjami praktycznymi stanowią
także wyrazistą dekorację wnętrza.

Kuchnia

Kuchnia ze spieku kwarcowego
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Niespotykana kuchnia naprawdę zachwyca! Wykonano ją z e spieków kwarcowychmateriału nie tylko trwałego, ale i absolutnie wyjątkowego pod względem estetycznym.
Pomieszczenie to jest niewielkie, jednak w sam raz dla jednej osoby. Wyposażono je
w sprzęty najnowszej technologii, świetnie dopasowane do nowoczesnej zabudowy.
Kuchnia w kolorze czarnym to wybór tylko dla odważnych, jednak, jak widać na tym
przykładzie, ryzyko się opłaca!

Łazienka
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Betonowe szarości królują w łazience- designerskie płytki wykorzystano do pokrycia
powierzchni zarówno ścian, jak i posadzki. Choć niewielka, łazienka urządzona została
niezwykle praktycznie. Przeszklony prysznic bez brodzika stanowi na tej ograniczonej
przestrzeni lepszą opcję niż wanna, zajmując mniej miejsca. Biała armatura i meble
świetnie komponują się z dominującymi szarościami oraz czarnymi elementami
wykończeniowymi. Liczne przeszklenia oraz duże lustro, w połączeniu z odpowiednio
dobranym i nakierowanym oświetleniem, sprawiają, że optycznie wnętrze to wydaje się
większe i przestronniejsze.

Sypialnia
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Niewielką sypialnię urządzono równie funkcjonalnie i stylowo, jak pozostałe
pomieszczenia w mieszkaniu. Jej aranżację w stylu glamour utrzymano w tej samej
tonacji, zdominowanej przez różne odcienie szarości i bieli. Niewielkie pomieszczenie
cechuje duża doza funkcjonalności- podwójne łóżko jest głównym elementem jego
wyposażenia, jednak znalazło się tu także miejsce na praktyczne szafki o białych
frontach, zastępujące tutaj klasyczne stoliki nocne. Na każdej z nich zainstalowano
nowoczesne lampki nocne. Ścianę pełniącą rolę zagłówka obito pikowanym materiałem
o ciekawych wzorach i nietypowej fakturze. Co za ciekawy pomysł na aranżację sypialni!

Jak Wam sie podoba taki pomysł na kawalerkę?
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