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Stopnie schodów wyglądające  
jak lekko lewitujące w powietrzu 

klocki prowadzą na antresolę  
– do strefy prywatnej właścicieli. 
Pod nimi stanęła sofa z IKEA, która 
kolorystycznie zgrała się  
z kamiennym fornirem na ścianie.



Dla pary lekarzy i ich dzieci ten dom stał się miejscem,  

w którym wszyscy mogą realizować swoje pasje. 
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Właściciele lubią wnętrza surowe,  
stąd pomysł na szorstką kamienną 
okładzinę kominka czy przetarcia  
na frontach mebli kuchennych.  
Chłód jest jednak pozorny – salon 
ociepla przyjazna kolorystyka.



Wokół kominka gromadzi się  
cała rodzina. To ulubione miejsce 

na spędzanie wspólnie czasu.



Salon od kuchni oddziela  
stół jadalny – świadek licznych 
spotkań w gronie rodziny  
i przyjaciół. Jacek, który świetnie 
gotuje, uwielbia podejmować 
gości uroczystą kolacją.



Kuchnię zrobiono na zamówienie 
i zaaranżowano na kształt litery U. 
Nie jest duża, ale mieści wszystko, 

co potrzebne do przyrządzenia 
wykwintnego menu. Przecierane 

fronty są z laminatu HPL.

gnieszka i Jacek leczą ludzi. Troszczą się  
o nich, zapewniają poczucie bezpieczeń-

stwa, pomagają zmierzyć się z problemami. 
Wreszcie postanowili poszukać bezpiecznej  
przestrzeni dla siebie. I znaleźli jej całkiem  

sporo, bo 170 metrów kwadratowych. Na kameralnym 
osiedlu pod Kielcami kupili jednorodzinny dom – wyma-

rzone gniazdko dla czteroosobowej rodziny. Bliskość pięk-

nego lasu przyspieszyła podjęcie decyzji, bo uwielbiają  
odpoczywać na łonie przyrody. W końcu oboje wiedzą,  
że zdrowie pacjentów leży w rękach wypoczętych lekarzy.  
Dlatego każdą wolną chwilę pomiędzy szpitalem a przychod-

nią spędzają na wspólnych wyprawach do lasu – najbardziej 
lubią grzybobrania jesienią albo zimą wyprawy z dziećmi  
na sanki. Teraz, odkąd mają nowy dom, również powroty ze 
spacerów są bardzo przyjemne, bo dzięki architektkom Elizie  
Wojtasiewicz i Katarzynie Olejarz z pracowni Kaza Interior  
Design mają miejsce, o którym zawsze marzyli. Agniesz-

ce zależało, żeby dom był funkcjonalny i łatwy w sprzątaniu,  
bo na porządki nigdy nie ma za wiele czasu. Jacek chciał,  
żeby wreszcie mieli przestrzeń, w której wszyscy będą razem, 
a równocześnie każdy będzie mógł poświęcić się swojemu 
hobby, nie wchodząc sobie w drogę. 

A



Pan domu czuł, że bez wprawnej ręki architekta się nie obej-
dzie. Koleżanka z pracy poleciła mu kilku sprawdzonych.  
Wybrali Elizę i Kasię. Właścicielom spodobały się nowoczesne 
wnętrza zaaranżowane przez projektantki w zgodzie z tren-

dami, ale wyważone i bezpretensjonalne. Agnieszka lubi pra-

sę wnętrzarską, dużo pomysłów znalazła też na Homebooku.  
Na spotkanie z Elizą i Kasią przyszła świetnie przygotowana,  
z dobrze nakreśloną wizją nowego domu. Architektki już wcze-

śniej zapoznały się z projektem i wiedziały, jakie rozwiązania 
mogą zaproponować klientom. – Nasza współpraca od po-

czątku fantastycznie się układała – mówi Eliza. – Właściciele 
mieli kilka sprecyzowanych pomysłów dotyczących np. ko-

lorystyki. Generalnie chcieli, żeby miejsce było nowoczesne,  
ale przytulne. Szybko i pewnie podejmowali decyzje i w więk-

szości zgadzali się na proponowane przez nas rozwiązania. 

Antresola to przede wszystkim 
królestwo dzieci, ale i dorośli  
mają tu swoje ulubione zakamarki 
– Jacek kącik komputerowy, 
Agnieszka sporą bibliotekę.



Dom został zaprojektowany 
tak, żeby dzieci były w nim 
bezpieczne. Dlatego schody 
wykończono rodzajem 
ażurowej balustrady, a górę 
przeszklono. Teraz mogą 
biegać do woli, a rodzice są 
pewni, że nic im nie grozi.



Modułowa sofa  
(MTI–Furninova), 
którą można dowolnie 
komponować, jest 
miejscem do czytania, 
skakania i oglądania 
telewizji. 



Aby dom był – tak jak chciała Agnieszka – funkcjonalny, trzeba 
było wprowadzić kilka poprawek już na etapie budowy. Pod-

jęli wspólnie decyzję o przeprojektowaniu łazienki na parterze 
i połączeniu jej z pralnią, odwrócono też bieg schodów pro-

wadzących do strefy prywatnej, całkowicie przeprojektowano 
antresolę i kominek.
– Na parterze urządziliśmy salon z otwartą kuchnią, łazien-

kę, naszą sypialnię oraz pokoje dzieci: 10-letniego Patryka  
i 5-letniej Natalki – mówi Agnieszka. – Tu wspólnie leniuchuje-

my przy kominku, oglądając ulubione filmy, przyjmujemy gości, 
bo Jacek uwielbia gotować. Ale piętro chcieliśmy mieć tylko 
dla siebie. Taki bezpieczny azyl, tylko nasz i dzieciaków – pod-

kreśla pani domu. Architektki zaproponowały wspólną otwartą 
przestrzeń na antresoli. Jacek urządził tutaj swój kącik kom-

puterowy, Agnieszka ma bibliotekę z ulubionymi książkami,  
a dzieci wielką, modułową kanapę, po której uwielbiają ska-

kać, i przestrzeń do zabawy. Ale jest tam jeszcze coś… Duma 
Agnieszki, czyli jej (prawie tylko jej) prywatna łazienka. – To 
moje małe, domowe spa – śmieje się. Stylistycznie trochę  
odbiega od reszty domu, bo właścicielka chciała, żeby było 
kobiece, zmysłowe, w klimacie glamour. – Kiedy jestem po  
długim dyżurze, zaszywam się tu, włączam spokojną muzy-

kę, wlewam ulubione olejki do wanny, a wszystkie proble-

my zostawiam za drzwiami. Niestety, od kiedy w łazience  
stanęła wanna z hydromasażem, częstymi gośćmi są dzie- 
ciaki – śmieje się Agnieszka. – Uwielbiają nurkowanie w pianie 
– w końcu bąbelki są takie przyjemne. Á propos – kot Bąbel 
woli jednak ciepłe łóżko. On również w nowym domu zaklima-

tyzował się fantastycznie. 

Połyskujące powierzchnie 
ukazują nowe wymiary, 
dzięki czemu nawet 
nieduże pomieszczenia 
wydają się większe 
i bardziej imponujące.



Agnieszka ceni sobie porządek i wygodę.  
Sypialnia połączona z garderobą to według  

niej bardzo praktyczne rozwiązanie.  
Wszystkie ubrania ma zawsze pod ręką.

Granatowa tapeta  
zaskakuje intensywnym  
kolorem w stonowanej  
sypialni właścicieli.



Przestronna łazienka  
utrzymana w piaskowych 

szarościach jest spójna 
kolorystycznie. Na 

ścianach płyty gresowe 
imitujące kamień, na 

podłodze przypominające 
drewno.



od inspiracji do realizacji

Minimalistyczne wnętrze  
tego apartamentu przywołuje  
na myśl aranżacje z przyszłości. 

KAZA INTERIOR

DESIGN

To pracownia zajmująca się  
projektowaniem wnętrz indywidualnych  
i komercyjnych oraz projektowaniem  
architektoniczno-budowlanym.  
Tworzą ją Eliza Wojtasiewicz  
oraz Katarzyna Olejarz:  
– Staramy się, aby wnętrza naszych  
projektów były przede wszystkim  
funkcjonalne i aby inwestorzy dobrze się  
w nich czuli. W pracowni Kaza do każdego 
projektu podchodzimy bardzo indywidu-
alnie, poszukujemy ciekawych rozwiązań, 
staramy się, aby funkcjonalność szła  
w parze z estetyką. Niezwykle  
ważna jest dla nas jakość zarówno  
użytych w projekcie materiałów,  
jak i wykonywanych na budowie prac.
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Czas na Wnętrze  
co miesiąc także  
w wydaniu na 
smartfony i tablety

designkaza.com

Eliza Wojtasiewicz

+48 502 565 809

Katarzyna Olejarz

+48 515 154 466
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1. Wazon Artistic, Be Pure, rozmiar L, czarny, 9DESIGN, 210 zł 2. Sofa z aksamitu Georgia, BY 46, WESTWING NOW, 4349 zł 3. Stolik pomocniczy  
Bowl Table, Mater, WESTWING NOW, 1749 zł 4. Dywan Asos Costa, 230 x 160 cm, KOMFORT, 499 zł 5. Abstrakcyjny obraz na płótnie, PIXERS,  
od 52 zł 6. Lampa wisząca Wan S, Flos, ATAK DESIGN, 786,69 zł 7. Zegar ścienny Sensu, srebrny, Karlsson, 9DESIGN, 189 zł 8.Regał wiszący Alex, 
Wohnling, SF MEBLE, 159 zł 9 Półka Daisy, biała, Tenzo, SF MEBLE, 249 zł 10. Lampa stołowa Standard, Menu, FABRYKA FORM, 900 zł 11. Krzesło 
First Dressed, Magis, FABRYKA FORM, 2583 zł 12. Stół rozkładany Chop, Ton, NAP,  od 13 980 zł

Betonowe elementy  
i oryginalne oświetlenie 
nawiązują do futuryzmu.
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