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specjalnie na potrzeby tego apartamentu) znajduje się bardzo ozdobny fragment sufitu – podświetlany wielokolorowym światłem, pod nim
– powtórzenie konstrukcji plastra miodu pojawiającego się w stole i wreszcie widowiskowy
żyrandol Zeppelin firmy Flos. Ten żyrandol to
jedyna wybujała, nieminimalistyczna forma
w apartamencie, na przekór podkreślająca jego
prostą formę.
Na środku salonu stoi rozłożysta, niska sofa o prostych kubistycznych kształtach. Przy wyjściu
na taras ciemny meblowy kubik (powtórzenie
tego mieszczącego w sobie garderobę i zabudowę kuchenną) ukrywający pojemne szafy na
sprzęt audio, płyty i bibeloty, które inwestor woli
ukrywać.
Wzdłuż całej strefy dziennej rozciąga się ściana
wykończona lustrem grafitowym z ukośnymi
przecięciami, ukrywająca wejścia do dwóch
sypialni – strefy prywatnej.
Strefa prywatna Roberta i jego żony składa się
z trzech wspólnie ze sobą połączonych pomieszczeń: łazienki, garderoby i sypialni stanowiących
poniekąd jedną całość z możliwością oddzielenia
ich przesuwnymi, dyskretnie ukrytymi drzwiami.
Wchodząc do tej strefy, razu znajdujemy się
w przestronnej łazience. Panuje tu, podobnie jak
w strefie dziennej, prosty i minimalistyczny klimat. Pod oknem znajdują się dwie wolnostojące
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umywalki, za nimi wykonane na zamówienie przesuwne lustra, które
można schować poza obrys okna. Ściana prysznicowa i ściana za wanną
wykonane są z tego samego surowca co gładkie fronty w salonie – szkło
lakierowane na ciemny, czekoladowy kolor. Łazienkę od garderoby oddziela
ściana z prysznicem typu walk-in, którą można obejść na około. Meble
w garderobie jako jedyne w mieszkaniu ukazują od razu swoje wnętrza.
Każdy szczegół został dopracowany, nawet drążki ubraniowe zostały
wykonane na specjalne zamówienie.
Również do sypialni możemy dostać się za pomocą dwóch par drzwi po
obu stronach kubistycznej wanny. Sypialnia wyposażona jest w absolutne minimum: łóżko i dwa stoliki nocne. Panuje tu jednolita kolorystyka,

