
Aranżacja wnętrz domu jednorodzinnego Apollo 2 to propozycja dla tych, którzy cenią oryginalność i są otwarci na odważny, minimalistyczny wystrój. Założeniem projek-
tu był kontrast z kubiczną, modernistyczną bryłą domu. Specyfika domu Apollo 2 narzuca symetryczny układ zarówno w kuchni, jadalni jak i salonie. W części kuchenno-
jadalnianej zastosowanie jasnych kolorów powoduje wrażenie lekkości, pomimo dwóch rodzajów użytego kamienia, uzupełniającego się kolorystycznie. Kuchnia to dwa 
blaty z niską lodówką, rozłożone po obu stronach. Położenie spiżarni pozwala na umieszczenie tam dużej lodówki, nie zakłócając relacji wysokości obu blatów. Część 
kuchenna jest otwarta na jadalnianą, a wykorzystanie miejsca między słupami na hokery pozwala utrzymywać stały kontakt osoby przyrządzającej posiłek z gośćmi 
w jadalni. Jadalnię zamyka ściana z wnęką z ozdobnym detalem. Elementem estetycznym kontrastującym z okładzinami kamiennymi są zasłony i firany opuszczone do 
samej ziemi, które dodają elegancji i lekkości oraz spasowana z nimi lampa wisząca nad stołem w części jadalnianej. Obok kuchni znajdują się schody prowadzące na 
piętro, którym nadano lekkości poprzez kolor oraz zastosowanie cienkich, chromowanych prętów biegnących nieprzerwanie od podłogi do sufitu. 
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Część nocna to między innymi dosyć odważna sypialnia o uproszczonej, ciemnej kolorystyce, stanowiąca kontrast dla jasnej, dziennej części domu. Sączące się światło 
delikatnie odkrywa fakturę tkaniny, którą obłożone są ściany oraz szafy, co daje efekt migotania. W ścianie za łóżkiem usytuowana jest para drzwi, które sprawiają wra-
żenie ukrytych dzięki obiciu ich tkaniną. Jest to bez wątpienia sypialnia z charakterem dla osób niebojących się oryginalnych propozycji. 

Łazienka jest połączona z garderobą, która stanowi odrębne pomieszczenie. Garderoba przy łazience pozwoliła ulokować tam zbędny sprzęt pozostawiając łazienkę 
tylko do podstawowych czynności. Szafki na drobiazgi ulokowane są w podświetlanym lustrze po obu jego stronach. Ciepły kamień jest skontrastowany z czarnymi do-
datkami. Dzięki tym zabiegom jest elegancko i z umiarem.

Projekt domu Apollo 2 jest spójny, utrzymany 
w minimalistycznym stylu aczkolwiek nie surowy. Pełen 
harmonii, jak również kontrastów, które powodują, że 
mieszkanie w nim nie będzie nudne i monotonne. 
Zastosowanie wysokiej klasy materiałów zapewni komfort 
i trwałość użytkowania.



W salonie otwartym na ogród od razu rzucają się w oczy czarne sofy wskazujące miejsce wypoczynku. Ich symetryczny układ zapewnia dobrą relację domowników 
siedzących naprzeciw siebie, a gabaryty sof gwarantują, że pomieści się na nich większa liczba osób. Wnętrze powiększają zasłony z firanami oraz jasny sufit z punktami 
świetlnymi i oświetleniem typu „LED” sterowanym systemowo w zależności od potrzeb domowników. 

Minimalistyczny wystrój potęguje doznania estetyczne i sprawia, że gość na pewno zapamięta pobyt w tym domu. Ciekawostką jest ukryty za zasłonami z lekko prze-
puszczającej światło tkaniny telewizor oprawiony w ramę dokładnie taką samą jak wiszący obraz. Odsłaniany tylko na czas oglądania telewizor nie zakłóca harmonii 
wnętrza. Elementami spajającymi całość są stylizowane meble i dodatki dopasowane formą i kolorem. 


