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szafa
co kryjePoznań

Wnętrze, które 
zwyciężyło 
w naszym 
konkursie 
„Mieszkanie  
z innowacją”! 
Kuchnia, 
garderoba  
i gospodarcze 
schowki   
są zamknięte  
w zabudowie 
z mobilnym 
frontem. 

zdjęcia ALEKSANDER RUTKOWSKI 
stylizacja ELIZA MROZIŃSKA 

tekst IWONA ŁAWECKA-MARCZEWSKA

K AWALERK A DLA STUDENTA 
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PóŁka  
dla PIEkaRNIka
Modeli Ardo o szerokości 
45 cm było w całej 
Polsce tylko dwie sztuki. 
Poznańscy architekci  
wzięli obydwa piekarniki,  
bo po sąsiedzku jest  
niemal bliźniacze 
mieszkanie z podobnym 
patentem. Pod urządzeniem  
są pojemne szuflady,  
nad – półki na garnki.  
Obok, za frontem 
oznakowanym 
piktogramem wieszaka,  
przestrzeń garderobiana

EkSTRakT 
kUCHNI  
Jednokomorowy 
zlewozmywak, 
dwupalnikowa płyta 
indukcyjna, mała 
lodówka, zmywarka  
i cargo schowane  
w dolnej zabudowie. 
Szafki górne  
(w tej nad płytą 
znajduje się 
okap) są bardzo 
wysokie, by było jak 
najwięcej miejsca 
do przechowywania. 
Łamane drzwi,  
szer. 50 cm,  
wys. 237 cm, 
to fronty z IKEA 
(garderoba Pax),  
z okuciami Hettich  
i systemem do drzwi 
harmonijkowo- 
-składanych  



R E K L A M A

Piktogramy  
na drzwiach 
szafy zdobią  
i służą 
„nawigacji”. 
Dzięki nim 
wiadomo,  
co gdzie jest  

SZTUka UŻYTkOWa 
W mikroskopijnym wnętrzu przedmioty dekoracyjne 
muszą mieć jednocześnie walor użytkowy. W aranżacji: 
misa „Pantone”, deska „London” z Red Onion. Na ścianie 
między górną a dolną zabudową wodoodporna płyta 
laminowana; z takiej samej wykonano blat  
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SalON BEZ GRaNIC  
Pokój dzienny i połączona  
z nim jadalnia zajmują  
w zasadzie całą wolną 
przestrzeń mieszkania. 
Zabudowa w kąciku 
wypoczynkowym jest  
wysoka, sięga do samego 
sufitu. Na samej górze  
są zamykane drzwiczkami 
szafki, które przewidziano 
do przechowywania walizek 
i innych rzadko używanych 
sprzętów. Białe drzwi Porta 
(po lewej stronie, za kanapą) 
zyskały nadstawkę wykonaną 
przez stolarza, która podkreśla 
wysokość wnętrza i współgra  
z zabudową sięgającą do sufitu  
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Podłoga  
z marketu, meble 
popularnej sieci 
– duży efekt 
można osiągnąć 
nawet przy 
małym budżecie

POdWOJONa dŁUGOŚĆ 
Płaszczyzna w głębi, wraz z drzwiami na korytarz, pokryta jest lustrem, 
co optycznie zwielokrotnia przestrzeń. Reflektory na zamontowanej  
na suficie szynie – Plexiform. Na podłodze lita sosna 

IdENTYFIkaCJa WIZUalNa 
Plakat przedstawia Okrąglak – modernistyczny budynek wzniesiony  
w latach 1948-1954 według projektu Marka Leykama  
– który podobnie jak ratusz i targi stanowi symbol Poznania 

J
ak na 19 metrach kwadratowych 
zmieścić wszystko, czego potrzeba 
do wygodnego życia? Większość 
funkcji należy zamknąć w szafie  
– odpowiadają poznańscy 

projektanci z pracowni PL.architekci, 
których realizacja wygrała w naszym 
konkursie „Mieszkanie z innowacją”. 

POMYSŁ BRZEMIENNY W SKUTKACH  
– Postanowiliśmy schować to, co zagraciłoby 
wnętrze i zabrało cenną przestrzeń  
– wyjaśnia architekt Bartek Bajon. – Drugi 
pomysł był konsekwencją pierwszego. Żeby 
ułatwić odnajdywanie w szafie potrzebnych 
rzeczy, konieczna okazała się nawigacja, 

czyli oznakowanie frontów. Piktogramy 
umieszczone na wysokich drzwiach 
zabudowy są wycięte z samoprzylepnej folii. 
Żółty kolor znaczków (w odcieniu jajecznicy) 
przełamuje monotonię bieli, dodaje wnętrzu 
energii i dobrze komponuje się z jasną 
barwą drewnianej podłogi oraz sosnowego 
deskowania na ścianie. Biel wyposażenia  
i lustrzane okładziny powiększają optycznie 
pomieszczenie. Zabudowa, w której ukryte 
są: kuchnia, garderoba, gospodarcze schowki 
oraz elementy konstrukcyjne, nie sięga 
od ściany do ściany. Celowo pozostawiono 
odstęp od płaszczyzny przy drzwiach 
pokrytej lustrem. Dzięki temu zabudowa 
sprawia wrażenie niezależnej i lekkiej. 
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ŁaZIENka I PRalNIa W JEdNYm 
W zabudowie pod blatem mieści się pralka. 
Fronty pokryte laminatem sosnowym 
zakrywają mechanizm spłukujący i zamykają 
szafki na akcesoria. Przy drzwiach, widoczny 
w szafce z lustrzanym frontem, grzejnik  
proj. A. Pulwickiego (Instal-Projekt); wanna 
Koło, baterie Paffoni, umywalka Rea, pudełka 
BoConcept, przycisk Viega

Kawalerka powstała z myślą o młodych 
ludziach, którzy przyjeżdżają do Poznania  
na studia i chcą mieszkać nowocześnie. 
Mieści się na zaadaptowanym poddaszu 
późnosecesyjnej kamienicy, która została 
poddana gruntownej rewitalizacji.  
Do Starego Browaru jest stąd kilkadziesiąt 
metrów, do rynku spacerem 10 minut. 

KOSZTY NA MIARĘ WNĘTRZA
Okazuje się, że niespełna dwadzieścia 
metrów kwadratowych można wykończyć  
i wyposażyć za 30 tysięcy złotych. Architekci 
przystąpili do realizacji na wstępnym etapie, 
dzięki czemu mogli dostosować układ 
wnętrza do własnej koncepcji i odpowiednio 
rozplanować instalacje (co eliminuje koszty 
przeróbek). Na zabudowy wybrali dostępne 
i powtarzalne materiały, by łatwo było 
odtworzyć zużyte elementy. Większość 
mebli i wyposażenia została kupiona  
w IKEA. Głównym kapitałem jest tu sam 
pomysł na wnętrze – kreatywny i młody,  
jak przyszli mieszkańcy kawalerki. 5

KATARZYNA CYNKA 
BARTŁOMIEJ BAJON 
MARCIN KOZIEROWSKI  
pracownia PL.architekci

kto za tym stoi

Mimo anonimowego odbiorcy, bardzo małego metrażu oraz niskiego 
budżetu zależało nam na stworzeniu komfortowego mieszkania! 
Małe wnętrza łatwo zagracić! Rozwiązaniem są pojemne, zamykane 
szafy wyglądające jak ściana. Mimo że zabierają fizycznie metraż  
– bardzo dobrze organizują życie codzienne i automatycznie 
zmuszają do utrzymania porządku. Łącznie wszystkie szafy  
w mieszkaniu mają prawie 12 m3 pojemności! Ściana z drzwiami 
wejściowymi w całości została pokryta lustrem, dzięki czemu,  
niemal za darmo, podwoiliśmy metraż mieszkania. 
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