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Kasia i Rafał chcieli, 
aby ich mieszkanie 
było nietuzinkowe, 

inne od wszystkich wokół! 
Osiągnęli to między innymi 
kolorem – zdecydowali się 

na intensywny fiolet połączony 
z czernią, bielą i brązem. 

A do tego ich ulubiony 
odcień drewna – wenge.

Wyjątkowe...
fioletowe

Miska Earth  
– melamina,  

średnica 20 cm, 
89,90 zł, prod. Zak!, 

Fide.pl

Rzeźba 
– drewno, 
wys. 45 cm,  
393 zł, 
BoConcept.

Ramka Dijon – skóra,  
13 x 18 cm, 35 zł, 

home&you.



mieszkania
kolorowe

74 tak mieszkam 75 tak mieszkam

Salon
Sofa narożna obita białą skórą ekologiczną pochodzi z Węgrowskiej Fabryki 
Mebli (kupiona w sklepie Emilia). Idealnie sprawdza się podczas wypoczynku 
przed telewizorem i spotkań towarzyskich. Kasia i Rafał zgodnie przyznają, 
że to ich ulubiony mebel. Ścianę nad sofą dekorują wnęki z płyt gipsowo- 
-kartonowych wyłożonych płytą MDF w kolorze wenge (jak zabudowa 
kuchenna). Są miejscem do przechowywania i eksponowania dodatków. 
Zabudowę pod TV wykonał według projektu architektki zaprzyjaźniony stolarz. 
Stolik kawowy to autorski pomysł Rafała. Był wykonany na zamówienie 
z drewna wenge. Okna przesłonięto jasnymi roletami rzymskimi. 
Ozdobną lampę sufitową kupiono w IKEA.

K upili mieszkanie w nowo powstałym budynku 
(z 2009 roku). Spotkali się z wieloma architek-
tami wnętrz, szukając tego właściwego, któremu 
chcieli powierzyć pracę nad ich mieszkaniem. 

Trafili do Eweliny Pary z pracowni Red Design. Dlaczego 
wybrali właśnie ją? Ewelina śmieje się, że już na pierwszym 
spotkaniu nawiązała się nić porozumienia – „po prostu 
nadawaliśmy na tych samych falach, a to bardzo ważne 
podczas projektowania”. Jakie miało być ich wymarzone 
mieszkanie? Kasia przyznaje, że lubi światło świec, kwiaty 
i bibeloty. Rafał ma słabość do nowoczesnego sprzętu 
i gadżetów high-tech. Więc co było najważniejsze? Zgodnie 
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przyznają, że marzyli o miejscu, do którego chce się jak 
najszybciej wrócić z pracy!

Poprosili projektantkę o stworzenie przestrzeni no-
woczesnej, przytulnej, ciepłej. Ważna była także funkcjo-
nalność – liczne szafy i szafki, dokładnie rozplanowane 
rozmieszczenie książek, płyt, sprzętów. Jak wspomina 
projektantka, było to duże wyzwanie na tak małej po-
wierzchni (48 m2). Króluje tu fiolet połączony z czernią, 
bielą i drewnem wenge. Inspiracją do wyboru tego koloru 
była… sypialnia projektantki!

Kuchnia
Meble zostały wykonane według 
projektu architektki przez firmę 
Blumex. Zabudowę kuchenną 
zaplanowano pod sufit, 
aby wykorzystać każdy centymetr 
powierzchni. Górne szafki pełnią 
funkcję pawlaczy, w których 
przechowuje się nie tylko 
kuchenne rzeczy. Meble wykonane 
są z płyt MDF w kolorze wenge. 
Aby wnętrze nie było zbyt ciemne, 
blat z płyty laminowanej i ściana 
nad nim są w jasnej tonacji. 
Na ścianie jest mleczne szkło 
podświetlone diodami LED 
i ozdobione naklejką z roślinnym 
motywem (sklep szabloneria.pl).
Jednorodna podłoga w całej 
części dziennej optycznie 
powiększa przestrzeń, scalając 
ją. Dlatego i w kuchni położono 
palisandrowe panele firmy 
Kronopol.

Aneks jadalniany
Mały, ale rozkładany stół (na 6 osób) 
z krzesłami stoi na pograniczu kuchni 
i salonu. Stół i lampę nad nim kupiono 
w IKEA. Tapicerowane krzesła właściciele 
kupili na aukcji internetowej – zostały 
obite fioletowym nubukiem.
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Sypialnia
Głównym meblem jest tu łóżko w obiciu jasnej ekoskóry (kupione w sklepie 

internetowym), ale przykrywane fioletową narzutą. Sypialnię oświetlają lampki 
w suficie podwieszanym oraz dwa kinkiety z IKEA. Obrazki nad łóżkiem 

właściciele wypatrzyli w sklepie newmedia-art.pl. Jedną ścianę w całości zajmuje 
szafa z drzwiami z czarnego szkła, drugą – półki z płyt gipsowo-kartonowych 

– wygodne miejsce na książki, drobiazgi, ozdoby.

Łazienka
Ściany i podłogę wyłożono płytkami firmy Opoczno z kolekcji Magica. 
Właściciele lubią długie, relaksujące kąpiele, dlatego zdecydowali się na wannę, 
a dla wygody użytkowania zamontowano na niej szklany parawan. Meble 
wykonane na zamówienie stylistycznie i kolorystycznie nawiązują do zabudowy 
kuchennej. Nadają łazience nieco pokojowego charakteru, schowana jest 
w nich pralka i liczne przedmioty gospodarstwa domowego. Pomieszczenie 
oświetlają halogeny w suficie i we wnękach meblowych.

Równie ważne było oświetlenie – w najróżniejszych 
wariantach i miejscach (węże świetlne we wnękach su-
fitu i półek, diody LED w kuchni, podświetlona szyba 
w kuchni, ściemniacze, lampki punktowe). Różnorodność 
oświetlenia pozwala stworzyć wyjątkowy nastrój „na każdą 
okazję” – czy to romantyczna kolacja, czy codzienne ak-
tywności w dobrze oświetlonym mieszkaniu, czy wieczór 
filmowy ze znajomymi.

Nie wprowadzono dużych zmian w układzie po-
mieszczeń, ale dzięki niewielkim korektom udało się 
spełnić marzenie właścicieli – znaleźć miejsce na dużą 
szafę w przedpokoju. Po przesunięciu drzwi do łazienki 
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Kolor – nie taki straszny, 
jak go malują
Nie bójmy się zdecydować na jeden 
mocny, przewodni kolor we wnętrzu. Pamiętajmy 
jednak o konsekwentnym kolorystycznie 
doborze dodatków oraz neutralnych barwach 
towarzyszących mu. Tak urządzone mieszkanie 
będzie niebanalne, atrakcyjne, ale uporządkowane.

Zuzanna 
Woyda
stylistka

Przedpokój
Oryginalne „pasiaste” szafy z drzwiami 
przesuwnymi są wykonane z płyty MDF. Ściana 
w przedpokoju jest pomalowana na kolor fioletowy. 
W tym samym kolorze są drzwi do łazienki 
(lakierowany MDF) – dzięki temu niemal wtopiły się 
w ścianę i są mało widoczne.

PLAN MIESZKANIA 48,9 m2

Stawiam na kolor
Bardzo lubię stosować intensywne, odważne 
barwy w strefach, które chcę wyeksponować. 
W tym mieszkaniu poza dekoracyjną, kolor pełni 
też przewrotną funkcję. Z jednej strony wydziela 
ścianę, za którą jest łazienka. Z drugiej maskuje 
drzwi do łazienki, ponieważ zostały pomalowane 
na ten sam odcień amarantu, co ściana. Dzięki 
temu zabiegowi stały się praktycznie niewidoczne 
z salonu, a wnętrze nabrało przytulności 
i wyjątkowego charakteru.

Ewelina Para
architekt

zmieściła się szafa na nakrycia wierzchnie, sprzęty go-
spodarstwa domowego: mop, odkurzacz, deskę do pra-
sowania. Druga zmiana to rezygnacja ze ściany między 
korytarzem a sypialnią. Teraz drzwi przesuwne chowają 
się między dwie szafy: jedna dostępna od strony sypialni, 
druga od strony przedpokoju. I ostatnia zmiana – trzeba 
było o 40 cm przesunąć ścianę między salonem a sypialnią, 
by w sypialni zbudować duży regał.

Kasia i Rafał przyznają, że postawili przed architek-
tem niełatwe zadanie – Rafał ze swojej strony naciskał 
na jak najbardziej funkcjonalny projekt, natomiast Kasi 
zależało na wyjątkowym, atrakcyjnym efekcie wizualnym 
całości. Przyznają, że Ewelina sprawdziła się na szóstkę! 
Spełniła ich marzenia, była wsparciem nie tylko na etapie 
projektowania, lecz także wykańczania wnętrza. Są pewni, 
że nic nie chcieliby zmienić.

Tekst: Joanna Woyda
Stylizacja: Zuzanna Woyda

Zdjęcia: Łukasz Kozyra
Projekt: Ewelina Para – Red Design

Plan: Agata Cywińska
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drzwi przesuwne

Lampa wisząca 
Kryssbo – stal 

i tworzywo 
sztuczne, średnica 

kloszy 5 cm, 
199,99 zł, IKEA.

Naklejka Nature 007 
– 50 x 84 cm, 130 zł, 
Artofwall.

Zdjęcia producentów
Informacje o firmach na stronie 98.

Misa  
na owoce  

La Rosa – stal, 
średnica 21 cm, 

413 zł, prod. Alessi,  
Fabryka Form.

Kanapa Rebel 
– tkanina, 
210 x 90 x 76 cm, 
3390 zł, AlmiDecor.

Dekoracja Holly  
– drewno,  
wys. 40 cm, 69 zł, 
home&you.

Pled – bawełna, 130 x 170 cm, 
229 zł, BoConcept.

Stolik Rumbi – szkło i drewno, 
46 x 64 x 64 cm, 379 zł, 
Black Red White.

Komplet łazienkowy 
Idgrund – szkło,  
29,99 zł, IKEA.

Poduszka Mona – poliester 
i bawełna, 40 x 40 cm, 

31,90 zł, Dekoria.

Zegar Dex  
– ekoskóra,  
średnica 35,5 cm,  
99 zł, Meble Vox.

Łyżki Pop! – melamina, długość 29 cm, 
39,90 zł, prod. Zak!, Fide.pl


