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Ciekawym rozwiązaniem jest ściana oddzielająca kuchnię od salonu, która 
stanowi konstrukcję lekką, więc można ją dowolnie kształtować. W projekcie 
zaplanowałam kuchnię bardziej zamkniętą, z drzwiami przesuwnymi chowa-
jącymi się w ścianę. Przy projektowaniu wnętrza postanowiłam kuchnię bar-
dziej otworzyć na salon, zostawiając tylko dekoracyjny murek przesłaniający 
stół, przez co kuchnia zyskała więcej przestrzeni i światła. Meble kuchenne 
dopasowałam do kolorystyki salonu, i zaproponowałam szafki dolne w ciem-
nym brązie, zaś górne w jasnym, nadając im w ten sposób lekkości. 

Ciekawym motywem w kuchni jest ściana za okapem udekorowana foto-
tapetą kolorystycznie dopasowaną do reszty otoczenia, pokryta taflą szkła. 
Jest to efektowne i praktyczne rozwiązanie umożliwiające łatwe czyszczenie 
powierzchni. 

Wnętrze przestrzeni dziennej zaproponowano w tonacji beżowo-brązowej, 
tak aby uczynić je ciepłym i przytulnym w odbiorze. Na tle jasnych kremo-
wych ścian i jasnego dębowego parkietu znalazły się meble wykończone 
fornirem w kolorze czekoladowego brązu oraz jasna kanapa. We wnęce na 
telewizor swoje miejsce znalazła fototapeta w odcieniu wrzosowym, która 
wraz z kominkiem w podobnym kolorze urozmaica przestrzeń. 

Niewątpliwym atutem wnętrza jest zaplanowanie miejsca na duży stół jadal-
niany, który na co dzień złożony służy domownikom, ale po rozłożeniu może 
stać się „bohaterem” dużego przyjęcia. Moim zamierzeniem było uzyskanie 
prostego i stonowanego wnętrza, pozwalającego na codzienny odpoczynek 
i relaks. Mam nadzieję, że projekt wnętrza będzie źródłem inspiracji dla inwe-
storów, którzy zdecydują się na budowę domu wg projektu Aloes. 

Aloes jest projektem o prostej, tradycyjnej bryle. Powierzchniowo mały, lecz mieszczący w sobie najpotrzebniejsze funkcje tworzy przejrzystą, zharmonizowaną 
całość. Warto zauważyć, iż część dzienna parteru została przemyślana w kierunku usytuowania budynku bokiem (lub frontem) na południową stronę świata, 
przez co salon jest pomieszczeniem słonecznym (szczególnie kącik ze stołem jadalnianym, gdzie w wykuszu zaproponowano duże przeszklenie). Okno wykuszu 
zaczyna się 50 cm nad podłogą i tworzy idealne „miejsce do posiedzenia na parapecie” oraz delektowania się widokami, szczególnie zimą, kiedy nie zawsze 
mamy ochotę wychodzić z domu. 
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