


Jesteśmy pracownią architektury wnętrz 
działającą na rynku od 2009 roku. 
Mamy na koncie prawie 3000 realizacji. 
Specjalizujemy się w kompleksowym 
wykończeniu mieszkań i domów pod klucz.  
Działamy na terenie Warszawy i Wrocławia. 
Naszą misją jest tworzenie przestrzeni, 
w których miarą piękna jest charakter, 
wysoka funkcjonalność i przyjemność 
użytkowania.

Zaprojektowane przez nas wnętrza domu 
inwestycji Gerberowa Solid Estate 
to komfortowa i elegancka przestrzeń 
do życia dla całej rodziny. Architektura 
budynku pozwala na zastosowanie wielu 
ciekawych i nowatorskich rozwiązań. 
Zamysłem projektu było stworzenie 
przestronnych wnętrz, które wręcz zachęcają 
do wypoczynku i spędzania wspólnego czasu. 

Wyselekcjonowane materiały, wzory i kolory 
tworzą odważną, a zarazem ponadczasową 
propozycję. Wnętrza zaskakują pomysłowymi 
i praktycznymi rozwiązaniami. 

Punktem wyjścia dla projektu były obłe 
kształty i wygięte linie. Motyw ten nadaje 
lekkości, przykuwa wzrok i pozwala jeszcze 
bardziej wykorzystać przestrzeń.



 

 

 

 

Parter
Układ funkcjonalny Parteru to przemyślana 
propozycja łącząca w sobie reprezentacyjną strefę 
dzienną oraz garderobę pełniącą funkcję pralni, 
toaletę dla gości i garaż.

Kuchnia to połączenie dużych rozmiarów wyspy, 
która służy za strefę roboczą oraz funkcjonalnej, 
wysokiej zabudowy, w której mieszczą się sprzęty 
AGD i dużo miejsca do przechowywania. 
Na wyspie znajduje się płyta indukcyjna i zlew. 
Nie brakuje również stołków barowych, dzięki 
czemu uzyskano dodatkowe miejsce do 
spożywania posiłków. 

Zaokrąglona krawędź wyspy pozwala płynnie 
połączyć kuchnię z jadalnią, w której króluje duży 
okrągły stół. Unikatowym rozwiązaniem są regały, 
które tworzą interesującą i użytkową bryłę. 

W salonie mieści się komfortowa sofa, składająca 
się z modułów. Ich usytuowanie pozwala na 
wygodny wypoczynek przed telewizorem lub 
kominkiem oraz czerpanie przyjemności 
z podziwiania widoków za oknem. Rozciągająca 
się na całą ścianę kamienna obudowa biokomin-
ka tworzy również pierwszy stopień schodowy.

Piętro
Cała przestrzeń na piętrze to stricte prywatna 
część domu, stworzona z myślą o potrzebach 
każdego z członków rodziny. 

W największym z pomieszczeń mieści się 
sypialnia typu master z garderobą 
i prywatną łazienką. Druga łazienka jest 
ogólnodostępna i wyposażona w wannę 
wolnostojącą. Obok sypialni znajduje się gabinet 
z miejscem do przechowywania i wypoczynku. 
Po przeciwległej stronie znajdują się dwa 
sąsiadujące ze sobą pokoje dziecięce. 
Jeden z nich ma wydzieloną garderobę. 

Sypialnia typu master to wyjątkowe miejsce, 
pełniące kilka funkcji. W sypialni, prócz podwójne-
go, wygodnego łóżka mieści się również toaletka. 
Na wprost łóżka znajduje się przeszklona ściana 
z rozsuwanymi drzwiami, prowadzącymi do 
garderoby. Kolejne drzwi w sypialni prowadzą do 
prywatnej łazienki z prysznicem. 

Pokój dziecięcy to spełnienie marzeń małego 
odkrywcy. Może się tu wspinać po drabince na 
antresolę, która jest doskonałym miejscem zabaw.

Nie brakuje tu również miejsca do przechowywa-
nia, regałów na książki i wygodnego łóżka. 
Okrągły stolik z krzesełkami to idealne miejsce 
do prac plastycznych i układania klocków. 
Dopełnieniem całości jest wiszący fotel, 
czyli miejsce relaksu dla dziecka lub rodzica. 

Jasna łazienka z dużą wanną wolnostojącą pod 
oknem to odpowiedź na potrzeby całej rodziny. 
Na całej długości ściany rozciąga się drewniany 
blat z dwoma umywalkami nablatowymi. 
Po przeciwnej stronie znajduje się zabudowa 
stelaża WC i bidet podwieszany. 
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Nasze realizacje

Zobacz więcej realizacji

https://www.decoroom.eu/aranzacja-wnetrz-realizacje


Decoroom Sp. z o.o.

Showroom w Warszawie:
ul. Nowogrodzka 62B
02-002 Warszawa
+48 888 220 110
warszawa@decoroom.eu

Showroom we Wrocławiu:
ul. Benedykta Polaka 2 lok. U3
50-379 Wrocław
+48 888 840 860
wroclaw@decoroom.eu

W ofercie Decoroom znajdą Państwo 3 pakiety wykończeniowe: 
Standard, Premium oraz Designer, które odpowiadają potrzebom 
najbardziej wymagających klientów.

W ramach oferty dodatkowej możliwe jest również wykonanie 
zabudowy meblowej produkowanej we własnej stolarni.

Poznaj nasze pakiety »

https://www.decoroom.eu/wykonczenia-wnetrz-oferta

