ic

ors

att

eri
in

the

Int
01.

Wnętrza

na poddaszu
1

Ray Magazine 2/2019

2

01.

EN

INTERIORS IN THE ATTIC
Living room

Separating the space for mini
office comes down to placing
a chair and a small desk in
the living room. By organizing
this space remember about
the appropriate illumination,
which is extremely important
when working.

L IVING ROOM
Diversified roof structures make rooms
in the attic feature huge arrangement
potential. Benefits arising in connection
with this fact can be achieved exclusively
through an individual approach to each
project. However, the most important
element of this puzzle is light. In addition
to visual aspect, it has a tremendous
impact on the mood in the building.
Nowadays, interior design favours the
trend of open space and combining
several functions on large usable area.
Living room, traditionally associated
only with rest, today is designed mostly
as a relaxation zone. Arranging such
interior usually starts with the geometric
separation of functional zones, which
in the attic due to recesses and natural
sloping of the roof requires an individual
approach to each project. One should be
in mind that bright, neutral colours and
ample natural light will optically enlarge
the space under the roof, while dark
accents will be an additional advantage
giving each interior a remarkable
character. With the appropriate creation
of space you can design functional, multipurpose and comfortable living room to
suit individual needs of even the most
demanding residents.

Small operational area of the
studio requires proper interior
design under the roof. A small table
situated in the transition to the
living room will be an ideal solution
for connecting comfort zone with
dining room.
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WNĘTRZA NA PODDASZU
Salon

S ALON
Wydzielając strefy funkcyjne na
poddaszu, zwróćmy uwagę na jego
kształt. W tym celu wykorzystajmy
wnęki, naturalny spadek połaci
dachowej, a także obecność belek
konstrukcyjnych.
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Ogromny potencjał aranżacyjny wnętrz
na poddaszu wynika z ich nietypowego
kształtu, który podyktowany jest zróżnicowaną konstrukcją połaci dachowej. Korzyści płynące z tego faktu można osiągnąć
wyłącznie dzięki indywidualnemu podejściu do każdego wnętrza. Najważniejszym
elementem tej układanki jest jednak światło, które poza aspektem wizualnym ma
ogromny wpływ na nastrój panujący w
budynku.

Obecnie w architekturze wnętrz utrzymuje się trend otwartych przestrzeni oraz łączenia kilku funkcji na dużej powierzchni
użytkowej. Salon - tradycyjnie kojarzony
wyłącznie z wypoczynkiem – dziś projektowany jest najczęściej jako strefa relaksu
w pomieszczeniach typu „open space”.
Urządzenie takiego wnętrza rozpoczyna
się zwykle od geometrycznego wydzielenia stref funkcyjnych, co na poddaszu,
z uwagi na wnęki i naturalne spadki połaci dachowej, wymaga indywidualnego

podejścia do każdego projektu. Warto pamiętać, że jasne, neutralne barwy
i duża ilość naturalnego światła optycznie
powiększy przestrzeń pod dachem. Ciemne akcenty natomiast będą dodatkowym
atutem nadającym indywidualnego charakteru w każdym pomieszczeniu. Dzięki
odpowiedniej kreacji przestrzeni stworzymy funkcjonalny, wielozadaniowy i komfortowy salon dostosowany do indywidualnych potrzeb najbardziej wymagających
mieszkańców.
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