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Słone czny
duplex

Biel, drewno i minimalizm  
to znaki rozpoznawcze 

wnętrz projektowanych przez 
Suzannę Cots. Odnajdziemy 

je także w tym dwupoziomowym 
apartamencie na przedmieściach 

słonecznej Barcelony.

Na tarasie ustawiono 
outdoorowe meble 
z kolekcji Susanny Cots, 
dzięki temu przestrzeń 
nabrała charakteru 
przypominającego salon
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Życie na przedmieściach dużych miast ma wiele zalet. Przekonali się o nich gospo-
darze tego pięknego duplexu, którzy uciekli z centrum Barcelony kiedy urodziło się 

ich pierwsze dziecko. Rodzinny apartament, mimo że usytuowany z dala od zgiełku 
stolicy Katalonii, zachwyca nowoczesnym designem, funkcjonalnością i stylem.

NA DWÓCH POZIOMACH
Mieszkania dwupoziomowe są coraz bardziej popularne, także w Polsce. Ich nie-

wątpliwą zaletą jest naturalny podział przestrzeni na strefę dzienną, znajdującą 
się zazwyczaj na pierwszym poziomie i usytuowane nad nią apartamenty pry-

watne. W tym duplexie role zostały jednak odwrócone. Salon, kuchnia i jadalnia 
zajmują górne piętro, a sypialnie są ulokowane pod nimi. Architektka, Susanna 

Cots przekonała gospodarzy do nietypowego podziału stref, aby domownicy mogli 
w pełni korzystać z ogromnego balkonu ulokowane na wyższej kondygnacji. Dzięki 

temu przestrzeń dzienna została w naturalny sposób powiększona o przynależny 
do mieszkania taras. 

Ogromne, 
podłużne okna 
doskonale doświetlają 
otwartą przestrzeń 
dzienną

Stół w jadalni 
ustawiono 
naprzeciw 
okna. Okno 
z widokiem 
na taras jest 
niczym obraz

Kącik śniadaniowy 
w wersji letniej
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Drewno i biel to 
przewodni motyw 

kolorystyczny 
całego wnętrza. 

Kanapa marki 
Temas V, fotel 

marki De La 
Espada

Ozdobą salonu 
jest centralnie 

usytuowany kominek

Wykusze okien 
służą jako 

dodatkowe 
siedziska, ułożono 

na nich miękkie 
poduchy

SALON LETNI
Wyłożony drewnem taras pełni rolę letniego salonu 
i ogrodu. Znajdziemy tu miękkie i wygodnie meble wy-
poczynkowe, które - pod względem designu - nie różnią się 
niczym od kanap czy narożników stojących w salonach. 
Nie zabrakło tu też elementów typowo ogrodowych. Po-
malowane na biało, metalowe krzesła i stół przywodzą 
na myśl kawiarnie w pięknych francuskich ogrodach. 
Ogromne donice, w których zasadzono sporej wielkości 
drzewka ozdobne dopełniają stylizację, a wysokie, drew-
niane ogrodzenie daje poczucie intymności i sprawia, że 
taras jeszcze bardziej upodabnia się do salonu. 

Wokół stołu 
ustawiono krzesła 
marki Hay

Kącik śniadaniowy 
oświetlają kinkiety 

marki Artemide

DREWNO I BIEL
Jasne, przestronne i nowoczesne wnętrza to znak rozpo-
znawczy projektów Susanny Cots. Wszystkie ściany i su-
fity w tym wnętrzu pomalowano na czysty odcień bieli. 
Fronty szaf w sypialniach, zabudowa kuchni marki Zania 
i meble są także jasne. Naturalne drewno jest w tych 
wnętrzach towarzyszem i najlepszym przyjacielem bieli. 
To duet idealnie zbilansowany, gdzie każdy z partnerów 
ma wyznaczoną i z góry określoną rolę - drewno ociepla 
przestrzeń, zaś biel  dodaje jej lekkości. 
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WYGODA NA PIERWSZYM PLANIE
Zarówno strefa dzienna, jak i sypialnie zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie 
i potrzebach gospodarzy. Głównym meblem w master bedroom jest szerokie i wy-
godne łóżko. Duże, wbudowane w ściany szafy pełnią rolę garderoby, są one głębokie 
i pojemne. Przynależna do każdej z dwóch sypialni łazienka została zaprojektowana 
zgodnie z upodobaniami głównych użytkowników. W tej dla dzieci znajdziemy wannę, 
zaś „dorosła” ma jedynie prysznic. Dobrym przykładem funkcjonalności jest również 
kuchnia. Długi blat daje gwarantuje mnóstwo miejsca na przygotowanie posiłków, 
a wysokie szafki nad nim zapewniają miejsce na przechowywanie naczyń, kubków, 
filiżanek czy talerzy. Z boku, koło mieszczącej się w zabudowie lodówki, projektantka 
zaplanowało kącik śniadaniowy. Wysoki blat i drewniane hokery są doskonale do-
świetlone dzięki znajdującemu się nad nimi oknie w połaci dachu. 

Szklana balustrada nie 
ogranicza przestrzeni 

i otwiera klatkę schodową

Drzwi między 
sypialnią 

i łazienką 
zostały ukryte 

w zabudowie szaf

Bezpretensjonalne, proste i ponadczasowe 
wnętrza to znak rozpoznawczy pracowni 

założonej w 2001 roku w Barcelonie przez 
Susannę Cots. Projektantka podkreśla, że tworzy 
design w wersji slow, taki który bierze pod uwagę 

indywidualne potrzeby klienta. Studio specjalizuje 
się zarówno w projektach prywatnych, jak 

i komercyjnych. Susanna na swoim koncie ma wiele 
międzynarodowych realizacji, prestiżowych nagród 

i wyróżnień. Popularność skłoniła architektkę do 
otwarcia biura w Hong Kongu.

DREWNO 
I BIEL 

WYZNACZAJĄ 
SCHEMAT 

KOLORYSTYCZNY 
TEGO 

NOWOCZESNEGO 
APARTAMENTU.

KTO ZA TYM STOI

SUSANNA COTS 
INTERIOR DESIGN 
WWW.SUSANNACOTS.COM


