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PRZED ZMIANĄ 

Zarówno pokój, jak i połączona z nim kuchnia

były wygodnie urządzone. Gospodarzom znudził 

się jednak „grzeczny” wystrój salonu. 
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METAMORFOZY u SALON

Od razu po wejściu do tego salonu
można odgadnąć, jakie są upodobania
i pasje gospodarzy. Właśnie takie
było założenie: pokój bez charakteru
zmienić we wnętrze naznaczone
osobowością mieszkańców.  
PROJEKT I STYLIZACJA: Iza Szewc/Fabryka Nastroju 
ZDJĘCIA: Arkadiusz Ścichocki 

Miasto
dla dwojga



Na roż na ka na pa jest wię ksza od po przed niej. Szkla ny blat sto li ka,
zro bio ne go na za mó wie nie, wspie ra się na pod sta wie z wy cię tych
ze sklej ki li ter ukła da ją cych się w wy raz Bi ke (ro wer). Ścia nę w ką cie
wy po czyn ko wym ob ło żo no ka mie niem de ko ra cyj nym imi tu ją cym
ceg łę. Nie ty po wą ozdo bą jest za wie szo ny na uchwy tach ro wer.
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METAMORFOZY u SALON

Grzejnik Ribbon (Terma) 5474 zł
Farba do ścian 400 zł
Cegła (Stone Master) 1975 zł
Stolik (Loft Me)  5199 zł
Kanapa (Black Red White) 3599 zł
Rolety (Print Decor) 1512 zł
Fototapety (Print Decor)  495 zł
Szafki (na zamówienie) 1600 zł
Oświetlenie (IKEA, allegro.pl) 864 zł
Dodatki dekoracyjne 380 zł

Razem 21 498 zł (bez kosztów robocizny)

ILE TO KOSZTOWAŁO

Popraw nie urzą dzo ny, ale po zba wio ny in dy wi du al -
ne go cha rak te ru sa lon nie speł niał ocze ki wań gos-

podarzy. Po sta no wi li go więc za a ran żo wać inaczej.
Poproszona o pomoc pro jek tan tka znalazła in spi ra -
cję poza murami miesz ka nia – w dawnej fa brycz nej
dzielnicy Ło dzi. To dla te go we wnę trzu po ja wi ły się
in du strial ne elemen ty, na przykład ceg ła na ścia nie,
„prze my sło we” lam py i grzej nik. Nie za bra kło też
dekoracyjnych de ta li wska zu ją cych na za in te re so wa nia
i hobby miesz  kań ców (fo to gra fia, którą para się pan
domu, li te ra tu ra, ja zda na ro we rze). 



PRZED ZMIANĄ 

Ustawienie mebli było niefunkcjonalne – na przykład

stół stał daleko od anek su ku chen ne go. Gos po da rze,

nosząc posiłki, mu sie li po ko ny wać sporą od leg łość.
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Akrylową pół kę
na sprzęt RTV przy -
mo co wa  no do ścia ny.
Dodatkowo podtrzy -
mu ją ją lin ki okrę to we.
Na bocz nej ścia nie
grzej nik niczym z hali
fa brycz nej. 

Fo to ta pe ta,
którą ozdobiono
ścia nę, pod ło gę
i frag ment sufitu,
zo sta ła wydru ko -
wa na z uło żonych
w ko laż zdjęć autor -
stwa gos po da rza.



PRZED ZMIANĄ 

Rzeczy przechowywane w przeszklonych

szafkach wywoływały wrażenie bałaganu,

niekorzystne w kuchni otwartej na salon.
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METAMORFOZY u KUCHNIA

Efekt
domina
Modernizacja salonu musiała
nieuchronnie pociągnąć
za sobą zmiany w połączonej
z nim kuchni. Niewielki retusz
wystarczył, by dopasować jej
wygląd do stylu panującego
w reszcie pomieszczenia.
PROJEKT I STYLIZACJA: Iza Szewc/Fabryka Nastroju 
ZDJĘCIA: Arkadiusz Ścichocki 

TANIM 

KOSZTEM

3706 zł
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Nowe fron ty gór nych
sza fek są wykona ne
z błysz czą ce go czar ne go
akry lu. Nie by ły dro gie,
a zmie ni ły cha rak ter
kuch ni – z ru sty kal ne go
na in du strial ny. Jedy ny
no wy me bel to sto łek
ba ro wy dopasowa ny
do sty lu wnętrza. 

La mi no wa na fo to ta pe ta
ze zdję cia au tor stwa
gos po da rza za sło ni ła
pa ne le z two rzy wa
sztucz  ne go, któ re
przedtem chroniły
ścianę nad blatem.

Gos poda rze mie li dość uciąż li we go re mon tu
salonu, który w dodatku pochłonął sporo

oszczędności. Kolejne kosz tow ne zmia ny w kuchni
nie wchodziły więc w rachubę. Coś jednak trzeba
było zrobić, bo aneks kuchenny odstawał od reszty
odnowionej otwartej przestrzeni. Stylist ka uzna ła, 
że naj wię kszym man ka men tem kuch ni są fron ty
górnych sza fek i pa ne le chro nią ce ścia nę nad bla tem.
Zaproponowała więc ich wy mia nę. Wystarczyło!

Fronty szafek 840 zł
Krzesła (Refre) 1480 zł
Stołek barowy (IKEA) 300 zł
Oświetlenie (kolorowekable.pl) 380 zł
Fototapeta (Print Decor) 216 zł
Grafika z cytatem (Loft Me) 490 zł

Razem  3706 zł (bez kosztów robocizny)

ILE TO KOSZTOWAŁO

Ką cik ja dal ny prze nie -
sio no w po bli że kuch ni.
Stół po zo stał ten sam,
nowe są tylko krze sła
obite tka ni ną, na której
po wta rza ją  się ko lo ry
wystę pu ją ce we wnę trzu.
Na ścianie grafika z cyta -
tem z „Mistrza i Małgo rza -
ty” Michaiła Bułhakowa. 
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METAMORFOZY u SYPIALNIA

Zaułek
zakochanych

Głów ną ro lę w aran ża cji wnę -
trza od gry wa ją ścia ny. Jed ną
ob ło żo no pla stra mi ceg ły
i ozdo bio no gra fi ką z cy ta tem
z „Mi strza i Mał go rza ty”, ulu -
bio nej po wie ści gos po da rzy.
Na dru gą na kle jo no fo to ta pe -
tę, któ ra stwa rza ilu zję głę bi,
po wię ksza jąc op tycz nie nie -
wiel kie po miesz cze nie. Zro -
bio no ją na za mó wie nia ze
zdję cia wie deń skiej uli czki
(au tor stwa gos po da rza). 



PRZED ZMIANĄ 

Gospodarzowi nie zależało na dekoracyjnym wyglądzie

sypialni. Zadbał tylko o niezbędne meble: wygodne

łóżko ze schowkami w zagłówku, szafkę nocną i fotel.  
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Wnowym wystroju sypialni sty list ka posta ra ła się
odzwierciedlić upo do ba nia gos po da rzy.Oboje

kochają miasto z jego architekturą i ulicznym gwarem,
po sta no wi ła więc wy kre o wać we wnę trzu in du strial -
ny styl. Te mu ce lo wi konsekwentnie pod po rząd ko -
wa ła do bór kolorów oraz wszyst kich ele men tów
wy po sa że nia: ma te ria łów wy koń cze nio wych i de ko -
ra cyj nych detali. Poprawiła również funkcjonalność
pomieszczenia – dokupiła lampki nocne, umoż liwia -
jące czytanie przed snem, oraz regał na ulubione
książki, które teraz są zawsze pod ręką.

Dopóki gospodarz był singlem,
niewykończona sypialnia w zupełności
mu wystarczała. Ale gdy w domu
pojawiła się kobieta, również w tym
pomieszczeniu musiała się dokonać
rewolucja. Zobaczcie jej efekty. 
PROJEKT I STYLIZACJA: Iza Szewc/Fabryka Nastroju 
ZDJĘCIA: Arkadiusz Ścichocki 

Po prze su nię ciu łóż ka
w stro nę okna z boku mebla
zmieścił się dru gi sto lik
nocny. Wy bra no mo del
z blatem na nóż kach z ko na -
rów drzew – wywołując
sko ja rze nie z na tu rą, ła go dzi
su ro wy charak ter wnę trza.
W in du strial nym sty lu są na -
to miast metalowe lamp ki.  



PRZED ZMIANĄ 

Pokój miał służyć do spania i do oglądania

telewizji – stąd odbiornik nad komodą. Czarne

sprzęty potęgowały wrażenie nieprzytulności.
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METAMORFOZY u SYPIALNIA

Cegła (Stone Master) 1255 zł
Fototapeta (Print Decor) 933 zł
Grafika ( Loft Me) 490 zł
Lampki (IKEA) 80 zł
Stolik nocny (Le Pukka) 737 zł
Lampa (Le Pukka) 850 zł
Nakrycie łóżka  600 zł
Dywaniki (IKEA)  318 zł
Regał (IKEA) 50 zł
Farby do ścian 320 zł
Razem 5633 zł
(bez kosztów robocizny)

ILE TO KOSZTOWAŁO
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Na łóżku pojawiła
się pościel z mo ty -
wem li ter w kon tra -
sto wej, bia ło-czar nej
ko lo ry sty ce oraz
pikowana narzuta
w odcieniach fioletu.
Dzięki tym wyrazi s -
tym tkaninom czarny
mebel nie wygląda
przytłaczająco. 

Uwagę przyciąga
oryginalna lam pa
pod ło go wa – jej
podsta wa to sta ty w
z apa ra tem fotogra -
ficz nym Druh z lat 50.
Nowym sprzętem
jest też me ta lo wy
regalik, wpi su ją cy się
w industrialny styl
pomieszczenia.


