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Niewielkie mieszkanie w centrum Katowic przeszło metamorfozę. 
Ciasne i ciemne wnętrza zastąpiła rozświetlona oraz przestronna 
przestrzeń. To miejsce po remoncie zostało przeznaczone na wynajem 
krótkoterminowy. Inwestorzy oczekiwali od projektantki Magdaleny 
Bajor wykorzystania materiałów najwyższej jakości, bo to one 
zapewniają prawdziwy komfort. W efekcie w niewielkim apartamencie 
znalazło się bardzo dużo autorskich rozwiązań, elementów 
zaprojektowanych oraz wykonanych na indywidualne zamówienie. 

Całe wnętrze zostało przebudowane, aby zapewnić dostęp 
światła dziennego do każdego zakamarka. Dzięki wprowadzeniu zmian 
funkcji pomieszczeń powstała otwarta, komfortowa przestrzeń. Salon, 
połączony z aneksem kuchennym i wizualnie otwarty na sypialnię, to 
miejsce bardzo jasne. Dominuje tu biel zestawiona z energetyczną, 
intensywną, żółcią kuchennej zabudowy oraz pastelowym różem, który 
delikatnie wyłania się zza szklanej ściany oddzielającej salon od sypialni.  
Tło stanowi gresowa posadzka imitująca beton. Całość uzupełniają 
złote, lustrzane kinkiety oraz wyjątkowe, neonowe oświetlenie. 
Designerskim akcentem koncentrującym uwagę są natomiast trzy 
metalowe stoliki kawowe z Keokeo Studio. 

Małżeństwu, które z myślą o wymagających i świadomych 
lokatorach zdecydowało się zainwestować w 45-metrowe 
mieszkanie, z pomocą przyszła pracownia Keokeo Studio. 
Właścicielom zależało na stworzeniu nowoczesnej, przyjaznej 
aranżacji, zachęcającej do relaksu, w której kształty i kolory będą 
definiować stylistyczną całość.
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Kuchnia

Żółta zabudowa aneksu ożywia apar-

tament. Blat z konglomeratu z orygi-

nalnym frezowaniem dodaje kuchni 

lekkości. Na ścianie nad blatem zna-

lazły się szklane tafle w kolorze mebli.  
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Sypialnia

Przez szklaną ścianę z salonu widać 

sypialnianie, tapicerowane łoże z ory-

ginalnym wezgłowiem. Kształt ćwiart-

ki koła – podwojony przez lustro 

– powoduje zmianę optyki wnętrza. 

W sypialni znalazło się też miejsce 

na pojemną zabudowę wykonaną 

z malowanej płyty MDF z satynowym 

wykończeniem. 

HOMEBOOK DESIGN VOL. 6 | Keokeo262 263



Łazienka

Najtrudniejszym miejscem do zaaran-

żowania była łazienka. Wprowa-

dzenie zmian było utrudnione ze 

względu na istniejące instalacje i piec 

gazowy. Ostatecznie nieestetyczne 

elementy zostały ukryte w szafkach 

z perforowanej blachy. W tym wnę-

trzu zwraca uwagę nie tylko zapo-

życzony z kuchni żółty kolor szafki 

i  fragmentu ściany, ale też podłoga 

– połączenie gresu udającego beton 

z piękną mozaiką z drobnych, białych 

„pastylek”. 
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