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Poddasze mniej
k!opotliwe
Poddasze ma wiele uroku... Ma te! jeden podstawowy minus – skosy. 
Na przeciw nim wychodz" projektanci i architekci, dzi#ki którym aran!acja
ka!dego wn#trza na poddaszu stanie si# mniej k$opotliwa.

NATURALNE ATUTY 
W przypadku kuchni na poddaszu trudno
wskaza! typowe rozwi"zania czy utarte
i sprawdzone #cie$ki dzia%ania. Zawsze
wymaga ona #wie$ego spojrzenia i g%&bokiego
przeanalizowania jej plusów i minusów.
Prezentowana kuchnia wykorzystuje wszystkie
naturalne atuty pomieszczenia. Ci"g kuchenny
jest dobrze do#wietlony dzi&ki oknu
dachowemu znajduj"cemu si& nad blatem
roboczym. P%yta ceramiczna i wysoka lodówka
usytuowane s" przy wy$szej #cianie tak, by
wygodnie si& z nich korzysta%o. W zwi"zku
z ograniczon" powierzchni" na szafki wisz"ce,
jako spi$ark& wykorzysta%am niewielkie
pomieszczenie pod skosem, granicz"ce
z kuchni". Kuchnia jest jasna, nowoczesna
i doskonale komponuje si& z otwart"
przestrzeni" jadalni, holu i salonu.

ARCH. KATARZYNA 
MERTA -KORZNIAKOW, 
ARCHITEKTURA WN!TRZ, 
WWW.ARCHITEKTURA -WNETRZ.EU

Nowoczesna zabudowa kuchenna zosta!a w pe!ni zaadaptowana
do warunków poddasza. Nie tylko wykorzystuje ona wszystkie
jego atuty, ale te" zapewnia pe!n# funkcjonalno$% przy zachowa-
niu podstawowych zasad ergonomii. Proj. arch. Katarzyna
Merta -Korzniakow. Fot. Monika Filipiuk.
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Sk!pana w fioletach "azienka to swoiste domowe spa. Pod sko-
sami umiejscowiona zosta"a dwuosobowa wanna z hydromasa-
#em, tworz!c uroczy k!cik relaksacyjny. Proj. arch. wn!trz Domi-
nik Respondek. Fot. Bartosz Jarosz

KUCHNIA BEZ GRANIC
Przestrze! poddasza narzuca
konkretne rozwi"zania dla kuchni.
Przede wszystkim powinna by#
otwarta, dobrze podpi$ta pod piony
i usytuowana w miar$ blisko drzwi
wej%ciowych. W prezentowanym
wn$trzu jej lokalizacj$ wyznaczy&a
konstrukcja samego budynku –
obni'ona cz$%# poddasza. Kuchnia
zosta&a tu niejako wpisana
w naturaln" szczelin$, jednak'e nie
zamkni$ta na reszt$ apartamentu.
Obni'ony sufit wraz z eleganckim
pó&wyspem wyznaczaj" symboliczn"
granic$ mi$dzy strefami, które dzi$ki
eklektycznemu, klasycyzuj"cemu
stylowi stanowi" spójn" ca&o%#. By
optymalnie wykorzysta# ograniczan"
przez skosy przestrze! kuchni, d&ug"
%cian$ optycznie rozdzieli&em na dwie
mini -strefy o ró'nym charakterze
funkcjonalnym. Pierwsza to typowa
strefa robocza, któr" od strony salonu
przys&ania podwy'szony blat
pó&wyspu kuchennego; druga stanowi
praktyczn" zabudow$, gdzie poza
licznymi szafkami swoje miejsce
znalaz&y piekarnik, wysoka lodówka
czy te' kawiarka.

ARCH. ROLAND STA!CZYK, 
RS STUDIO, WWW.RSSTUDIO.PL 

DOMOWE SPA
Usytuowanie &azienki na poddaszu to cz$sto spotykane rozwi"zanie. Wynika ono z popularno%ci
projektów tzw. domów uniwersalnych, o k"cie nachylenia dachu 25-45 stopni. Architektura
takich „klasyków” narzuca nam okre%lony uk&ad funkcjonalny: umiejscowienie sypialni oraz
g&ównej &azienki na poddaszu. Obecnie &azienka nabiera charakteru pokoju k"pielowego,
w którym poza zwyk&ymi czynno%ciami higieniczno – kosmetycznymi, zaistnia&a potrzeba relaksu
– stworzenia domowego spa. St"d zapotrzebowanie na dodatkowe funkcje: toaletka z dobrym
o%wietleniem i du'ym lustrem, komfortowy prysznic, wanna z miejscem na odstawienie kieliszka
z winem, przej%cie do sauny lub sypialni gospodarzy. Skos odbiera nam, w zale'no%ci od
nachylenia, od 50 do 150 cm odleg&o%ci od %ciany kolankowej, mo'emy wi$c pod nim
rozplanowa# wann$ z hydromasa'em (jak w tym przypadku), szafki czy siedziska. Przy odrobinie
wyobra(ni i z pomoc" do%wiadczenia mo'emy te' zaprojektowa# umywalki na wyspie po&o'one
naprzeciwko siebie, prysznic z siedziskiem lub biokominek. Takie niestandardowe rozwi"zania
uczyni" &azienk$ ciekaw", ale te' zobowi"'" projektanta do twórczego wysi&ku.

MGR SZTUKI, ARCH. WN"TRZ 
DOMINIK RESPONDEK, 
OTWARTE STUDIO SZTUKA, 
WWW.OSSGALERIA.COM 

Otwarta na salon kuchnia zosta"a naturalnie wpisana w kon-
strukcj$ budynku. Stylowa zabudowa oraz elegancki pó"wysep
spajaj! ca"o%&, nadaj!c wn$trzu ponadczasowego charakteru.
Proj. arch. Roland Sta"czyk. Fot. Monika Filipiuk
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FUNKCJONALNA SYPIALNIA
Projektuj!c sypialni" na poddaszu nale#y, tak jak przy ka#dym
wn"trzu, zwróci$ szczególn! uwag" na komunikacj" i uk%ad
funkcjonalny pomieszczenia oraz rozk%ad okien i o&wietlenie.
W prezentowanej sypialni ograniczy%am ilo&$ wyposa#enia do
minimum, dzi"ki czemu zosta%a zachowana aran#acyjna
czysto&$, a komunikacja jest swobodna. Jedynym i zarazem
centralnym elementem wyposa#enia jest tu %ó#ko, które stoi na
&rodku &ciany kolankowej. Umiejscowienie go pod skosem
dachu jest rozwi!zaniem typowym dla sypialni na poddaszu
i pozwala na zoptymalizowanie przestrzeni u#ytkowej. Tu, jako
w%a&ciwie jedyny mebel, mia%o by$ one wielkie i wygodne, tak
by mo#na by%o w nim tak#e swobodnie czyta$. Tapicerowana
rama %o#a, b"d!ca te# elementem dekoracyjnym, doskonale
koresponduje z neutralnymi dodatkami, tworz!c wn"trze
skromne, lecz nie pozbawione smaku. Dominuj!ca tu# nad nim
grafika prze%amuje prostot" wn"trza. Podobn! funkcj" pe%ni
o&wietlenie, b"d!ce do&$ nietypowym po%!czeniem
klasycznych lamp z aba#urami Artemide z technicznymi
reflektorami. Ciekawym rozwi!zaniem jest tak#e wej&cie do
garderoby w formie drzwi chowanych w &cianie,
pomalowanych na ten sam kolor.

ARCH. WN!TRZ OLA WO"CZYK, 
WWW.OLAWOLCZYK.PL 

!

SALON K!PIELOWY
Prezentowana %azienka na
poddaszu %!czy si"
bezpo&rednio z sypialni!
w%a&cicieli i stanowi wraz
z ni! spójn! stylistycznie
ca%o&$. Tak jak w ca%ym domu
dominuje tu styl angielski –
lekki, szlachetny i pe%en
dystynkcji. St!d pomys% na

stworzenie eleganckiego saloniku k!pielowego, którego
charakter wydobywa drewniana pod%oga. Widoczny tu podzia%
na dwie strefy: sanitarn! oraz k!pielow!, narzuci%a sama
architektura budynku. Pierwsza z nich zorganizowana jest wokó%
wyspy z dwoma umywalkami, która od strony k!pielowej
przys%ania widok na sanitariaty. Strefa k!pielowa zmie&ci%a si"
pod skosem dachu. Jej centrum tworzy wolno stoj!ca wanna na
lwich nó#kach. Aby zniwelowa$ skos poddasza, tu# za ni!
umiejscowione zosta%o du#e lustro w stylowej oprawie. Poza
oczywist! funkcj! dekoracyjn!, dodatkowo optymalizuje ono
przestrze'. Atmosfer" saloniku k!pielowego podkre&la
ludwikowskie krzes%o, na którym mo#na osuszy$ si" po k!pieli.

"

ARCH. MACIEJ BO"TRUCZYK, 
PROJEKT MB, WWW.PROJEKTMB.PL 

Skosy poddasza wydzieli!y naturaln" granic# mi#dzy stref"
k"pielow" a sanitarn". Dzi#ki zachowaniu przyj#tej w ca-
!ym domu linii stylistycznej, !azienka nabra!a charakteru
eleganckiego saloniku k"pielowego. Proj. arch. Maciej
Bo!truczyk. Fot. Monika Filipiuk.

Przestronna sypialnia to po!"czenie dwóch
stylów: góralskiego oraz glamour. Stylistyczny
dualizm niejako wpisuje si# w architektur#
budynku, która dzieli sypialni# na dwie minis-
trefy. Proj. arch. Agnieszka Burzykowska -
-Walkosz. Fot. Bartosz Jarosz.

Minimalistyczny wystrój
sypialni zapewnia wn#t-
rzu doskona!" komunika-
cj# oraz pe!n" funkcjonal-
no$%. Centralnie
umieszczone tapicero-
wane !o&e stanowi tak&e
jej g!ówny element deko-
racyjny. Proj. arch.
wn"trz Ola Wo!czyk.
Fot. Bartosz Jarosz
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SYPIALNIANE 
KONTRASTY
Przy projektowaniu
pomieszcze! na poddaszu
szczególn" uwag# nale$y
zwróci% na uk&ad skosów  –
odpowiednia wysoko'% jest
niezb#dna do funkcjonalnego
wykorzystania poddasza.
W prezentowanej sypialni
&ó$ko zosta&o umieszczone

w „pe&nowymiarowej” jej cz#'ci, gdzie tak$e znalaz&a si# szafa.
Taka lokalizacja nie „przyt&acza” 'pi"cego, a prosta 'ciana
pozwala na jego lepsz" ekspozycj#. Lustro nad &ó$kiem rozbija
kompozycj# zawart" w ramie oraz „wpuszcza” 'wiat&o
rozpraszaj"c czer! 'ciany. Z kolei miejsce do pracy z laptopem
zaaran$owa&am w martwym polu (pod skosem)  - w zamian za to
jest ono dobrze do'wietlone, mo$na przy nim czyta% w 'wietle
dziennym, pisa% listy etc. W ciemnej cz#'ci skosu umie'ci&am
minibiblioteczk#, w której mo$na przechowywa% ulubione ksi"$ki
i albumy. Stoj"ce lustro oraz krzes&o wprowadzaj" troch#
dekadencki nastrój do sypialni  – celowo nie powiesi&am go na
'cianie, aby efekt nie by& zbyt pa&acowy. 

!

ARCH. AGNIESZKA BURZYKOWSKA -
-WALKOSZ, STUDIO FORMY, 
WWW.STUDIOFORMY.PL 

Cz!"ciowo otwart# kuchni! od
strony salonu przys$ania "cianka
na rtv. Skosy po$aci dachu stwo-
rzy$y malownicze miejsce na kom-
pleks jadalniany. Proj. Agnieszka
Kubasik. Fot. Bartosz Jarosz. 

JADALNIA POD SKOSEM
Projektowanie ka$dej przestrzeni jest wyzwaniem, poniewa$ za ka$dym razem mamy
do czynienia z innymi wymiarami, o'wietleniem i za&o$eniem funkcjonalnym.
Poddasze jest k&opotliwe ze wzgl#du na pochy&o'ci, skosy i okna dachowe, które
pomimo $e daj" wi#cej 'wiat&a, to wymagaj" innej oprawy. Na prezentowanym
zdj#ciu wida% fragment szafek kuchennych dotykaj"cych lini" swojej zabudowy skosu
po&aci dachu oraz stó& z krzes&ami umieszczony pod oknami dachowymi. Z uwagi na
to, i$ skos dachu nie jest tutaj zbyt du$y, ta niepe&nej wysoko'ci przestrze! znakomicie
spe&nia funkcj# jadalni. Dolne glefy okien, w celu unikni#cia zacieków, zosta&y
wy&o$one mieszank" kamiennej i szklanej mozaiki. Przed&u$ony nad stó& i dalej do
cz#'ci salonu pas podwieszanego sufitu zas&ania ewentualne p#kni#cia po&"czenia
stropu z p&yt" g -k i umo$liwia zamocowanie lampy wisz"cej. Dekoracyjna ciemna
listwa z drewna wenge odwraca uwag# od skosów i stanowi dope&nienie ca&ej
kompozycji. Jasne odcienie szarego be$u mebli i rozbielonej pistacji na 'cianach
w po&"czeniu z bambusow" pod&og" i kilkoma mocniejszymi akcentami, daj" poczucie
harmonii i ciep&a. Wra$enie to pog&#bia 'wiat&o z okien po&aciowych &agodzone
bia&ymi $aluzjami i przes"czaj"ce si# do wn#trza przez be$ow" tkanin# zas&on. 

PROJ. AGNIESZKA KUBASIK 
„CALTHA” ARTYSTYCZNA 
PRACOWNIA PROJEKTOWA, 
WWW.CALTHA.COM.PL
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