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polerowany granit na blatach oraz ścianie nad 
nim, dekoracyjny okap oraz wkomponowane 
w zabudowę AGD w tym kolorze podkreślają 
rolę czerni w całym projekcie. 

Także sypialnia kolorystycznie nawiązuje 
do wystroju całego mieszkania. Dzięki beżo-
wej wykładzinie z długim włosem i pikowaniu 
na ścianie w kolorze kawy z mlekiem wnętrze 
jest niezwykle przytulne, a jednocześnie ele-
ganckie. Tutaj, podobnie jak w pozostałej czę-
ści mieszkania, ozdobą są lampy Toma Dixona 
– Beat Stout Grey. Piękna tapeta na ścianie, 
zasłony w kolorze morskim oraz poduszki na 
łóżku podkreślają charakter aranżacji. Deko-
racje stanowią rolę kompozycyjnego dopełnie-
nia wnętrza. Wszystkie dodatki zostały sta-
rannie dobrane. W trakcie urządzania przy-
woziłam je do mieszkania, by przymierzyć czy 
pasują w danym miejscu – konkluduje architekt.  
Podobnie jest w łazience, która wykończona 
została w kolorach brązu i bieli, a ozdobiona 
piękną złotą mozaiką. Mozaika jest szklana od 
zewnętrznej strony, co dodaje jej głębi. Pięk-
nie komponuje się też z lampami Tom Dixon 
Void Mini. Największą atrakcją jest tu jed-
nak zdjęcie nad wanną wydrukowane na szkle 
przedstawiające Marylin Monroe na basenie. 
Zdjęcie to jest mało znane, a bardzo piękne 
i tajemnicze. Podkreśla charakter łazienki, która 
w każdym detalu wydobywa piękno aranżacji 
całego wnętrza.

PROJEKT: ARCH. AGNIESZKA HAJDAS-OBAJTEK,  
ARTE DESIGN
TEKST: URSZULA TATUR
STYLIZACJA: ELŻBIETA ŁAWRENIUK
ZDJĘCIA: BARTOSZ JAROSZ

W łazience znalazło się wystarcza-
jącą miejsca na wannę i prysznic. 
Wykończona w odcieniach ziemstego 
brązu i bieli, ozdobiona została złotą 
mozaiką (Opus: TM 13). W tym kolorze 
są także lampy Tom Dixon Void Mini. 
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Prawdziwą ozdobą łazienki jest 
mało znane, a bardzo piękne 
i tajemnicze zdjęcie Marylin 
Monroe na basenie.
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