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wnętrza kolorowe retro

Mieszkając gdzieś na chwilę, nie trzeba 
mieszkać byle jak. Dowodem niech będzie 
dom, którego właściciele stworzyli piękną 
przestrzeń do życia, chociaż zostaną tu 

tylko na jakiś czas.

 
na mapie
Przystanek

TEKST: MARTA USTYMOWICZ, ZDJĘCIA: BARTOSZ JAROSZ, STYLIZACJA: ALICJA PIETROWSKA
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Połączone 
we wspólną 

przestrzeń salon 
oraz jadalnia  
tworzą idealne 

miejsce do spędzania 
czasu z rodziną.
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wnętrza kolorowe retro

B
yła Francja, Słowacja i wiele innych krajów. Teraz 
zaś chwilową przystanią stała się Polska i dom 
kupiony na Śląsku. Na kilka, może kilkanaście 
lat. Aby w nowym miejscu czuli się jak u siebie, 

potrzebowali jednak odpowiednio zaprojektowanej prze-
strzeni. Wyzwania podjęła się Joanna Ochota z pracowni 
Concept Jo Ana. Zaprojektowanie wnętrza nie było jed-
nak proste, bowiem aranżacja miała uwzględniać nie tylko 
potrzeby mieszkańców, ale również ułatwić szybką sprzedaż 
domu, jeżeli właściciele znów zapragną się przeprowadzić. 

Ze względu na charakter pracy inwestorów, rodzina 
często zmienia miejsce zamieszkania. Dlatego ważne 
było, aby aranżacja wnętrza była neutralna. Właści-
ciele pragnęli czuć się w domu swobodnie, ale istotne 
również było to, by przy ewentualnej sprzedaży domu 
aranżację wnętrza można było łatwo zmienić, dosto-
sowując ją do potrzeb innej rodziny – mówi Joanna 
Ochota, autorka projektu wnętrza. 

Biały kolor ścian stworzył neutralną bazę aranżacji. 
Jej styl z kolei narzuciły meble, które inwestorzy mieli już 
wcześniej. Właściciele są do tych mebli bardzo przywią-
zani, zabierają je ze sobą przy okazji każdej przepro-
wadzki. Miałam więc na uwadze to, że ich klasyczna 
forma musiała pasować do nowoczesnego wnętrza 
domu. Choć ciemny fornir mebli mocno kontrastował 
z bielą ścian, postanowiłam uczynić z tego atut, wydo-
bywając jego piękną, orzechową barwę za pomocą czer-
wonego koloru – dodaje Joanna Ochota.

Dom od wejścia zachwyca przestrzenią, którą dodat-
kowo potęguje wszechobecna biel. Architekt połączyła 
we wspólną przestrzeń salon oraz jadalnię, tworząc ide-
alne miejsce do wspólnego spędzania czasu z rodziną 

Projekt wnętrza 
stanowi subtelne 
połączenie stylu 
nowoczesnego 
i retro.  Biały kolor 
ścian stworzył neutralną 
bazę aranżacji, a styl 
narzuciły meble.
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i przyjaciółmi. Pierwszoplanową rolę w aranżacji strefy dziennej 
odgrywa jadalnia. Nie tylko pod względem funkcjonalnym, ale 
i estetycznym. Stół w ciepłym kolorze drewna oraz kolorowe krze-
sła tworzą zestaw eklektyczny, a przy tym pełen wdzięku. Dodają 
aranżacji dynamiki i wyrazu. Właśnie za pomocą koloru czer-
wonego projektantka postanowiła podkreślić charakter wnętrza. 
Czerwień występuje na krzesłach, pojawia się także jako akcent 
na dekoracyjnych dodatkach. Projekt wnętrza stanowi subtelne 
połączenie stylu nowoczesnego i retro. Biel ścian oraz dekora-
cyjną powściągliwość zestawiono ze stylizowaną formą mebli. 

Witryna, w której miejsce znalazły ulubione książki, komoda 
czy stylowy sekretarzyk efektownie prezentują się w nowocze-
snej przestrzeni.

Oddalona nieco od strefy dziennej kuchnia nie została cał-
kowicie zamknięta, chociaż jej przestrzeń jest wyraźnie wydzie-
lona. Granicę między kuchnią a salonem stanowi niewielki bar 
śniadaniowy. Gotowanie to zajęcie, któremu z przyjemnością 
oddają się właściciele domu. Często towarzyszą im w tym również 
dzieci. Dlatego wygoda kuchennych działań była głównym prio-
rytetem projektu kuchni. Inwestorom zależało przede wszystkim 

Zabudowa 
kuchenna 
w białym 
kolorze tworzy 
spójną całość 
z aranżacją strefy 
dziennej.  Całość 
wizualnie ociepla 
drewniany blat. 
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na dużej powierzchni blatu, dlatego projektantka zapropono-
wała funkcjonalną zabudowę w kształcie litery U. Pozwoliło 
to na wygodne rozmieszczenie stref oraz wygospodarowanie 
sporo miejsca do pracy. Zabudowa kuchenna w białym kolo-
rze z aranżacją strefy dziennej. Wizualnie ociepla ją drewniany 
blat. Białe, lakierowane tafle frontów rozjaśniły i powiększyły 
optycznie kuchnię, ale także nadały jej nowoczesny charakter. 

Aranżacja klimatycznej sypialni na piętrze jest mieszanką 
romantycznego retro ze stylistyką skandynawską. Podobnie jak 
na parterze, dominuje tu biel, której lekki i elegancki charakter 

Aranżacja sypialni to 
mieszanka romantycznego 
retro ze stylistyką 
skandynawską.  
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podkreślają stylowe meble oraz dodatki. Całość wieńczy sze-
rokie łoże z ramą wykonaną z giętego metalu. Stanowi ono nie 
tylko przestrzeń do wypoczynku, ale również zdobi pomiesz-
czenie za sprawą dekoracyjnej, ażurowej konstrukcji zagłówka. 
Po obu stronach łóżka ustawiono stylowe szafki nocne, które 
swoim klasycznym kształtem i ciepłym kolorem wprowadzają 
do aranżacji efekt kontrastu. W sypialni znalazło się również 
miejsce na drewnianą, stylizowaną toaletkę oraz pojemną szafę 
z przesuwanymi drzwiami. Tuż obok sypialni usytuowana jest 
przestronna łazienka, z której korzystają wszyscy domownicy. 
Zestawienie kolorów i materiałów sprawia, że we wnętrzu panuje 

klimat świeżości i spokoju. Przyczynia się również do optycznego 
powiększenia przestrzeni. Aby sprostać potrzebom całej rodziny 
łazienkę wyposażono w wolno stojącą wannę oraz prysznic, jak 
również szafkę z miejscem na dwie umywalki.

PROJEKT:
arch. Joanna Ochota 

Archimental
www.conceptjoana.archimental.com

joanna@archimental.com



DOBRZE MIESZKAJ | 9

wnętrza kolorowe retro

Zestawienie kolorów 
i materiałów sprawia, 
że aranżacja łazienki 
emanuje świeżością.
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Stół w ciepłym kolorze 
drewna oraz kolorowe krzesła  
tworzą zestaw eklektyczny, a przy 
tym pełen wdzięku.
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REKLAMA

inspiracje kolorowe retro

2

[1] Witryna NATALIA ma frezowane fronty, toczone nóżki oraz ozdobne uchwyty. 
1.399 zł, Black Red White, www.brw.com.pl [2] Elegancki sekretarzyk FL 7024 na giętych 
nogach. 1.714 zł, Mile Maison, www.milemaison.pl [3] Kubki COTTON BUD z motywem 
kwiatowym na kontrastującym tle. 39 zł, A-Tab, www.a-tab.com.pl  [4] Model A-4 to 
ręcznie gięte krzesło w tradycyjnej stylistyce. Od 370 zł, Fameg, www.euforma.pl 
[5] Poduszki dekoracyjne PICKUP o charakterystycznej strukturze kratki Lacosta. 
213 zł/3 szt., Poduszkowcy, www.poduszkowcy.pl [6] Lampa KAIPO TOO wykonana 
została z dmuchanego szkła. Od 8.735 zł, Moooi, www.mesmetric.com
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