
            SZTUKA URZĄDZANIA WNĘTRZ

BiBlioteka 
postindustrialna 
na antresoli 
W wyższej części pomieszczenia, do której prowadzą schody  
z salonu, zbudowano stalowy podest. Prostą strukturę  
tworzą metalowe profile, na których opierają się półki  
z książkami. To świetny pomysł na wykorzystanie ściany,  
przy której nie można ustawić mebli. Zaletą takiej konstrukcji  
jest jej optyczna lekkość. Kolorowe książki, uporządkowane  
zgodnie z rytmicznym podziałem profili, są dodatkowym atutem.  
A praktyczne ruchome schody na kółkach zawsze będą na miejscu.
architektka Berenika Ziemkiewicz



Antresola równocześnie łączy i dzieli. Dzięki  
niej zyskamy dodatkową powierzchnię,  

ale też urozmaicimy przestrzeń. „Na wysokości” możemy 
urządzić sypialnię, łazienkę, pracownię, schowek  

lub bibliotekę – ciekawe rozwiązania podpowiadają  
architekci. Jedyny warunek: musimy  

mieć wysokie mieszkanie.   

wariacje 
zdjęcia Mariusz Bykowski, Marcin 

czechowicz, hanna DłuGosz/serwis 
prasowy LoFTy De GirarDa, easT news  

opracowanie ewa keMPiŃska
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W kaWalerCe 
sYpialnia  
na WYŻsZYM 
poZioMie 
Dzięki antresoli w niespełna  
40-metrowym lofcie udało się wydzielić 
dodatkową przestrzeń do spania.  
Jest wygodnie i praktycznie. Biel dodała 
konstrukcji lekkości. Aby wizualnie 
„odciążyć” górę, industrialny styl 
przełamałam stylizowanymi akcentami 
(lustro i fotel), bieloną podłogą  
i elementami dekoracyjnymi.  
projektantka wnętrza 
Justyna smolec

 na pół piętra



antresola Ze sZklanĄ podŁoGĄ 
To świetne rozwiązanie, jeśli chcemy wprowadzić do wnętrza element 
industrialny. Najlepiej, aby szklane płyty były zrobione z wielowarstwowego 
hartowanego szkła, pokrytego laminatem. Opcję podstawową tworzą już 
dwie tafle połączone ze sobą żywicą lub specjalną folią (aby utrzymać całość 
konstrukcji w przypadku jej rozbicia i zapewnić bezpieczeństwo do czasu 
wymiany). Szklana podłoga powinna mieć powyżej 3 cm, a szerokość stalowej 
konstrukcji nie może być mniejsza niż 1,5-krotność płyty. Po dobrze zrobionej 
podłodze będziemy mogli swobodnie chodzić. Ustawimy też na niej cięższe 
rzeczy. Za szklaną podłogę zapłacimy mniej więcej tyle, ile za typowy parkiet, 
czyli w granicach 200 zł/m2. Kratownica jest łatwa i szybka w wykonaniu.  
Tak więc, nie tracąc przestrzeni, możemy uzyskać rewelacyjny efekt.  
projektantka wnętrz Małgorzata pestkowska

strefa praCY otWarta  
na prZestrZeń poniŻeJ 

„Dialog” poziomów (w tym przypadku pracowni i otwartej na salon kuchni) 
tworzy spójną kompozycję, dając niezwykle atrakcyjny efekt. Możemy 

„otwierać” wnętrze nie tylko w poziomie, ale i w pionie, czyniąc  
je jednocześnie maksymalnie funkcjonalnym. Sam pomysł, by pojawiła się 
tu antresola, został podyktowany warunkami technicznymi. (Jednostronny 

skośny dach dawał pięć metrów wysokości (!) w najwyższej części 
budynku. Aż prosiło się o takie rozwiązanie). Metalowa, pomalowana  

na czarno balustrada podkreśla prostotę całej konstrukcji. 
architekci, a zarazem właściciele domu  

Joanna i andreas kubicek 

102



103

na GÓrZe, Za BalustradĄ, 
duet: ŁaZienka i sYpialnia  

Oprócz swojej funkcji zabezpieczającej barierka stanowi  
tu ciekawy element dekoracyjny. Ma wyjątkowo odważny kolor  

i pozornie chaotyczny układ prętów. Na antresoli celowo 
pozostawiłam industrialny akcent – rury wentylacyjne. Jedna 
z nich, prowadząca do okapu, „przebija” antresolę, stając się 
osią dla nocnego stolika. Widoczne elementy konstrukcyjne 

– zazwyczaj skrzętnie ukrywane – tu stają się atutem.  
projektantka wnętrza Justyna smolec
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kino noCne pod daCHeM  
Całe wyposażenie tej antresoli to materac, stare walizki  
na skarby właściciela mieszkania, świetlny wąż (nietypowe 
oświetlenie wnętrza) oraz... przytwierdzony do ściany 
rolowany ekran. Gdy domownik ma ochotę na kino, 
wyjmuje z walizki projektor i gotowe! Półpiętro powstało 
tu przede wszystkim z konieczności zamknięcia „dachem” 
jedynego wydzielonego pomieszczenia, czyli łazienki. 
Właściciel zrezygnował z typowych schodów,  
za to postanowił zrobić pożytek z szafy i teraz wchodzi  
na górę po swojej garderobie. Sama antresola jest bardzo 
prosta w konstrukcji, wykonaniu i wyposażeniu.  
Nie ma nawet balustrad. Zaanektowano za to przestrzenie 
pomiędzy belkami. Zostały w nie wmontowane stalowe 
kraty (takie jak do wycierania butów przed drzwiami 
zewnętrznymi) i tak zyskaliśmy wrażenie przestronności 
jednocześnie na drugim poziomie i na parterze  
oraz możliwość odczuwania pełnej wysokości wnętrza. 
autorka projektu ola Wołczyk-perłak
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