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Berlin 

DLA DWOJGA 
Przestronny salon, stylowa kuchnia, 
wygodne miejsce do spania. I to wszystko 
mieści się na powierzchni 36 metrów. 
Takie rzeczy zdarzają się w Berlinie! 
ZDJĘCIA Junt- Tuesilay 
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Biała posadzka 
z żywicy i meble w tym 

kolorze optycznie 
powiększają przestrzeń. 



Właścicielka sprowadziła z Anglii 
mechanizm do łóżka chowanego w szafie. 

^ 23?V * 
Lampa Heracleum 
proj. Marcel 
Wanders i Bertjan 
Pot, Moooi, 
ok. 26 tys. zl 
moooi.com 

Zestaw poduszek 
Irma, 139 zl 
westwing.pl 

Fotel 
Amy 
699 zl 
westwing.pl 

Komplet dwóch 
stolików 
Yumi, 399 zl 
westwing.pl 

Derfekcyjna lokalizacja i przy
stępna cena wywalczona 
na aukcji. To atuty kawaler
ki w stuletniej kamienicy 
w berlińskiej dzielnicy 

Prenzlauer Berg. Wada: tylko 
36 mkw. powierzchni. To nie prze
szkodziło Barbarze Schmidt błyska
wicznie podjąć decyzję o kupnie. 
Mieszkanie robiło okropne wraże
nie. - Tak jakby przez 10 lat nikt tu 
nie sprzątał - opowiada właścicielka. 
Ohydna tapeta łuszczyła się ze ścian, 
łazienka wyglądała jak komnata stra
chów. Trzeba było ogromnej pracy, 

Jednolita 
kolorystyka 

w całej kawalerce: 
biel, czerń 

i różnobarwne 
akcenty. 

Walczyłam o każdy centymetr 
powierzchni. Udało mi się zdziałać 
cuda w małej kawalerce. 
BARBARA SCHMIDT 

by skuć tandetne kafle, oczyścić ścia
ny z wielu pokładów farby i zdjąć 
stary parkiet. Warstwy historii 
odsłoniły niespodzianki takie jak 
oryginalne sztukaterie na suficie. 
Ściany zostały wygładzone, założo
no 26 dodatkowych gniazdek i łącz
ników. Parkiet zastąpiono posadz
ką z białej żywicy, na ścianach 

Wazon 
Penta, 119 zl 
westwing.pl 

KHIi 

id 

0 



Proste meble w jednolitych 
kolorach nie przytłaczają 
malej przestrzeni. 

*5. fc*1 -
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łĄTiikOAys 
Kafelki na podłodze 
w kuchni to wzór 
Vodevil marki 
Vives, ściana poma 
lowana farbą 
tablicową. 
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Lustro 
Hailey, 
399 zł 
westwin^Di 
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Stołek 
Gagalu 

209 zł 

mybaze.com 
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Płytka Vodevil 
Vives, 109,5 zł/mkw. 
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Balkon to stylowe przedłużei 

mieszkania. 

w kuchni i łazience położono kafelki 
typu „metro". Wszechobecną biel 
w łazience dopełnia antracytowy ko
lor ściany. Graficzny efekt podkreśla
ją cementowe płytki w geometrycz
ne motywy. - Największy dylemat 
przy urządzaniu małego mieszkania? 
Gdzie ustawić podwójne łóżko, tak 
by nie zajęło całej przestrzeni - mó
wi Barbara. Sama zdecydowała się 
na wariant składanego łóżka chowa
nego we wnęce w ścianie. Dzięki te
mu zyskała cenne metry kwadrato
we podłogi. • 

Więcej inspirujących 
wnętrz znajdziesz 
w ELIE Decoration. 
Polecamy też wydanie 
specjalne ELLE 
Decoration Dolce Vita. 

Lusterko 
Frack, 
24,99 zł 
www.ikea.com.pl 


