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Właściciele starego mieszkania w starej kamienicy na warszawskiej Starej Ochocie
zdecydowali się na generalny remont. Jego przeprowadzenie zlecili architektom z
pracowni Koncepcja Wnętrz, mając nadzieję nie tylko na odmianę charakteru wnętrza,
ale i zwiększenie jego funkcjonalności. Po oględzinach mieszkania eksperci za
największy problem uznali niepraktyczny rozkład pomieszczeń- przede wszystkim zbyt
długi korytarz, zajmujący cenny metraż, który przeznaczyć można by było na stworzenie
większej i wygodniejszej strefy dziennej. Architekci zdecydowali o pewnych zmianach
strukturalnych, dzięki którym 76-metrowy apartament zyskał zupełnie nowe oblicze.
Zobaczcie sami!

Dobre pierwsze wrażenie

Mieszkanie na Starej Ochocie – przedpokój łączy
łączy stare z nowym

KONCEPCJA WNĘTRZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wchodząc do mieszkania od razu znajdujemy się na obszarze przestronnej strefy
dziennej. Efekt większego pomieszczenia osiągnięto poprzez wyburzenie fragmentu
ściany w korytarzu, dzięki czemu wnętrze jawi się przestronnie i zyskało na komforcie.
Klasyczny drewniany parkiet we francuską jodełkę nadaje mieszkaniu eleganckiego
charakteru, a zestawiono go ze ścianami po części pomalowanymi na szaro, a po części
wyłożonymi bieloną cegłą.

Stylowe rozwiązania

Mieszkanie na Starej Ochocie – salon w szarościach
szarościach i turkusach
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O mieszkaniu tym można powiedzieć wiele, ale z pewnością nie to, że jest nudne. Wręcz
przeciwnie- nietypowe zestawienie materiałów wykończeniowych, świetnie dobrane
oświetlenie, a także stylowe, nowoczesne meble i dodatki czynią je intrygującym i
wizualnie przyjemnym w odbiorze. Niezwykle modne jest połączenie bieli i szarości, a
także pokrycie fragmentów ścian bieloną cegłą, która zaskakująco dobrze komponuje
się z drewnianym parkietem.

Przytulny salon

Mieszkanie na Starej Ochocie – salon w szarościach
szarościach i trukusach
szaroś
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Przestronny salon zaaranżowano w brązie i butelkowej zieleni- odcienie te tworzą
wyjątkowo udaną kombinację. Obity miękkim, przyjemnym w dotyku materiałem
wypoczynek zwrócono w stronę umieszczonego na przeciwnej ścianie telewizora.
Tekstylia w kolorze butelkowej zieleni doskonale uzupełniają wystrój. Dzięki jasnym
ścianom oraz dużym oknom we wnętrzu jest jasno i przyjemnie.

Nowoczesna kuchnia

Mieszkanie na Starej Ochocie – kuchnia o zachwycają
zachwycaj
zachwycającej
ącej prostocie kształ
kszta
kształtów
łtów i kolorów
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Kuchnię i jadalnię urządzono na niewielkim obszarze, bezpośrednio połączonym z
salonem. Choć wnętrze to jest relatywnie niewielkie, zaaranżowano je funkcjonalnie i
wygodnie. Kolorystyka tego pomieszczenia bezpośrednio nawiązuje do tej, którą
mieliśmy okazję oglądać od wejścia do mieszkania. Biała, nowoczesna zabudowa
zapewnia mnóstwo miejsca na przechowywanie przyborów i akcesoriów kuchennych,
pozwalając utrzymać kuchnię w porządku i czystości. Układ mebli na kształt litery L
umożliwił wydzielenie niewielkiego obszaru pod oknem na stół i krzesła. Tak
urządzona kuchnia może stanowić inspirację dla każdego, kto zmaga się z urządzeniem
tego pomieszczenia na niewielkim metrażu.

Sypialnia nr 1

Mieszkanie na Starej Ochocie – sypialnia
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Główną sypialnię urządzono praktycznie, ale i stylowo. Najważniejszym było stworzenie
miejsca, w którym domownicy zaznać będą mogli spokojnego, niczym niezmąconego
snu- dlatego też postawiono na neutralny kolor ścian oraz ciepłe w swej tonacji
tekstylia. Zamiast tradycyjnych szafek nocnych po obu stronach łóżka umieszczono
wiszące

półki.
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Sypialnia nr 2

Mieszkanie na Starej Ochocie – sypialnia
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Mniejszą sypialnię, zapewne urządzoną dla nastolatka, również cechuje elegancja i
funkcjonalność. Białe meble oraz znany nam z salonu parkiet w jodełkę świetnie się ze
sobą komponują. Wnętrzu kolorów dodają zielone zasłony oraz niebieska pościel i jaśki.
Pomieszczenie to jest niewielkie, jednak przeszklone drzwi garderoby oraz mnóstwo
naturalnego światła wpadającego przez duże okno powodują, że optycznie zdaje się być
ono większe i przestronniejsze.

Łazienka

Mieszkanie na Starej Ochocie – łazienka
łazienka z pieprzem
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W poprzednim wcieleniu mieszkania łazienka i toaleta znajdowały się w osobnych
pomieszczeniach. Ten staromodny układ zmieniono, ścianę wyburzono, tworząc jedną
dużą łazienkę. Na starym obszarze toalety zbudowano prysznic, którego ściana o białoczarnej mozaice stanowi prawdziwą dekorację całego pomieszczenia. W łazience
dominują te dwa kolory, dzięki czemu jest w niej jasno, przestronnie, ale i modnie. Także
i tutaj nie zabrakło miejsca na stylowe dekoracje ścienne, nadające wnętrzu charakter.
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