
 

Mieszkanie w bloku wybudowanym w latach 60-tych ubiegłego wieku o powierzchni 47,5 m2  składało 

się z małego przedpokoju, z którego wchodziło się do salonu oraz łazienki.  Z salonu z jednej strony 

było wejście do pokoju dziecięcego, a z drugiej do "ślepej" kuchni, z której było wejście do sypialni 

jednoosobowej.  

Przed remontem: 

Pokój dziecka: 

- ściany - białe tapety 

- podłoga - panele podłogowe 

- meble nie dostosowane dla nastolatka 

Pokój dzienny: 

- ściany – biała farba 

- podłoga – panele 

- meble – dwie kanapy i komody zajmujące dużo miejsca 

Duży przestronny pokój był zastawiony niefunkcjonalnymi meblami. W życiu domowników nie 

stanowił ważnego punktu. W zasadzie wykorzystywany na suszenie prania ;-) 

Sypialnia:  

- ściany – tapety 

- podłoga – panele 

- meble – łóżko i regał na książki 

Mała sypialnia z wejściem przez kuchnię stanowiła tylko miejsce dla jednego łóżka. Trudno było w 

niej zmieścić cokolwiek więcej. 

Przedpokój: 

- ściany – panele 

- podłoga – panele 

- meble – mała szafa we wnęce 

Przedpokój był maleńki i od razu przechodził w pokój dzienny 

Łazienka: 

- ściany – kafelki 

- podłoga - kafelki 

Maleńka łazienka z WC i kabiną prysznicową 

Kuchnia: 

- ściany – korek 



- podłoga – kafelki 

W zasadzie aneks kuchenny stanowiący przejście pomiędzy dużym pokojem a sypialnią. Bez dostępu 

do okna. W kuchni mieściła się również pralka. Układ mebli nie pozwalał już na zaplanowanie stołu. 

Domownicy spożywali posiłki przy maleńkim rozkładanym stoliku nad pralką. 

Mieszkanie wymagało generalnego remontu. Stara instalacja elektryczna (kable ciągnięte w 

korytkach pomiędzy pokojami) wymagała wymiany na nową. Właścicielce mieszkania marzyła się 

duża słoneczna kuchnia oraz nowa łazienka z wanną. 

Rodzice właścicielki pomogli zaprojektować nowy wariant mieszkania. W czasie remontu wyburzono 

ścianę pomiędzy sypialnią i kuchnią.  

Postawiono ścianę tworząc sypialnię w miejscu pokoju dziennego.  

W czasie remontu okazało się, że ściany wymagają „zerwania” wszystkiego aż do gołych tynków. 

Wszystkie ściany zostały wyrównane i pomalowane na biało. W kuchni pomiędzy szafkami oraz na 

ścianach w łazience ułożono białe płytki ceramiczne. 

Duże różnice poziomów pomiędzy pomieszczeniami wymagały wykonania nowych wylewek na 

podłogach. W pomieszczeniu nowej sypialni ułożono panele podłogowe. Podłogi w pozostałych 

pomieszczeniach wyłożono  płytkami ceramicznymi. Ze względu na mały metraż zarówno w kuchni, 

jak i w łazience wykorzystano te same jasno szare płytki. 

Wykonano całkowicie nową instalacje elektryczną oraz instalacje wodno-kanalizacyjne. Wymieniono 

stare żeliwne kaloryfery na nowe grzejniki panelowe. 

Dzięki zupełnie nowej aranżacji przestrzeni zyskano zupełnie nowe, słoneczne mieszkanie. 

Jasna tonacja w jakiej utrzymano nowy wystrój (białe ściany, jasno szare podłogi) dodatkowo 

rozświetliła to małe mieszkanie. 

Nowa kuchnia zyskała miejsce na stół jadalny. Stała się jaśniejsza dzięki dostępowi do okna.  

Meble kuchenne zaaranżowano tak, że jest dużo miejsca na przygotowywanie posiłków. W kuchni 

oprócz zmywarki i pralki wreszcie zmieścił się duży piekarnik, którego bardzo brakowało gospodyni. 

Biała płyta gazowa świetnie współgra ze zlewem, również wykonanym z białego szkła.  

Na jednej ze ścian wykorzystano szarą farbę tablicową – ta część kuchni służy do komunikacji za 

pomocą krótkich tekstów pisanych kredą.  

Miejsce przy oknie zostało przewidziane na mały pokój dzienny. W planach zakup 2 małych foteli i 

stoliczka. 

 

Mieszkanie zyskało spory przedpokój. Na ścianie przylegającej do łazienki wykonano dużą szafę z 

drzwiami przesuwnymi, w której oprócz ubrań mieszczą się duże sprzęty typu odkurzacz, deska do 

prasowania, drabina. Lustra z których wykonano drzwi szafy optycznie powiększają mieszkanie. Na 

jednej ze ścian napis „Życie jest za krótkie…” przypomina lokatorom o ważnych w życiu sprawach ;-) 

 

Dzięki postawieniu nowej ściany, w miejscu dziennego pokoju powstała przestronna sypialnia. W 

sypialni oprócz wygodnego łóżka znalazło się miejsce na duży blat, który właścicielce służy jako biurko 

lub toaletka.  By zasłonić rury z centralnego ogrzewania tuż przy oknie wykonano półki, które 

stanowią świetną biblioteczkę. Podłogę w sypialni pokrywają jasno szare panele współgrające z 

szarymi kaflami, którymi pokryte są podłogi w pozostałych pomieszczeniach. 

 



Ze względu na ograniczone fundusze, póki co, w pokoju nastolatka pozostawiono stare panele 

podłogowe i tapety na ścianach. Ściany zostały odświeżone i pokryte żywymi kolorami (pomarańcz i 

jasna zieleń). Pozostawiono dużą szafę z przesuwanymi drzwiami w lewej części pokoju. Wykonano 

meble na zmówienie. Duże biurko zaraz przy oknie stanowi miejsce na komputer i konsolę do gier. Na 

półkach po obu stronach okna mieszczą się książki i gry planszowe. Nastolatek chciał tez mieć drugie 

biuro, które stanowi jego miejsce do nauki i odrabiania lekcji. Po przeciwnej stronie znalazło się 

wygodne łóżko. 

 

Łazienka została zupełnie od nowa zaaranżowana. Dzięki przeniesieniu toalety w inne miejsce 

zyskano przestrzeń na niewielka wannę. Dzięki zainstalowaniu panela prysznicowego oraz szklanego 

panela nawannowego wanna pełni też funkcje prysznica. Aranżacja mebli wykonanych na 

zamówienie sprawia, że mimo małej przestrzeni łazienka pomieści wiele kosmetyków i środków 

czystości (szafka nad toaletą, duże szuflady pod umywalką i płytka szafa z lustrem na ścianie vis a vi 

umywalki).  


