
Studio projektowania wnętrz



"ONEprojektują" to studio założone przez dwie młode pracowite mamy pragnące udowodnić, że marzenia i dążenie
do celu jest możliwe pomimo wielu codziennych obowiązków. Połączyła nas pasja. Pasja do projektowania wnętrz,
tworzenia pięknych przestrzeni i chęć ciągłego rozwijania naszych zainteresowań. Patrzymy w przyszłość z
optymizmem i opieramy nasza pracę na miłości do tego co robimy. Kochamy sztukę i piękne wnętrza. Pragniemy
dzielić się tą pasją z klientami pomagając stworzyć im wnętrza w których będą szczęśliwi.

Our story



To wizualne przedstawienie koncepcji projektowej.
Przedstawiamy w nim zaproponowaną kolorystykę 
oraz rodzaje materiałów, które zostaną zastosowane 
we wnętrzu.

Moodboard jest dla nas idealnym wstępem do 
projektu, a dla Klienta potwierdzeniem wspólnej 
wizji projektowanego wnętrza.

Często też staje się prezentem oraz pamiątką współpracy ;)



Projekt mieszkania– Gdańsk Stary Browar

Mieszkanie o powierzchni 68m2. 
3 pokoje i 2 łazienki urządzone dla 3 os. rodziny w ich 

ulubionym stylu eleganckiego loftu.



Projekt mieszkania– Gdańsk Stary Browar



Projekt domu – Gdynia

Dom o powierzchni 200 m2. 
2 pokoje, kuchnia i łazienka na parterze oraz i 2 łazienki, sypialnia, 
garderoba, gabinet i pokój dziecka na piętrze. 







Metal, szarość betonu i drewno to propozycja 
mieszkania młodej osoby idącej za trendami we 
wnętrzach.

Projekt opierał się na zastosowaniu dodatków w 
stylu industrialnym i mocny akcencie w 
centralnym punkcie-musztardowa kanapa.





Dom o pow. 160 m2
Cegła, beton i drewno to propozycja mieszkania rodziny lubiącej trendy. Czarny metal oraz zieleń w tym wnętrzu nadają 
charakteru i są elementami spajającymi całość.









Mieszkanie 50 m2, zaaranżowane i wykończone pod klucz z 
przeznaczeniem na sprzedaż.





Piękna posiadłość nad morzem to projekt jednego z trzech budynków przeznaczony na firmowe i rodzinne imprezy 
okolicznościowe.
160m² to projekt sali wraz z zapleczem kuchennym, sauną oraz ogrodem zimowym w kolorystyce drewna i zieleni idealnie 
komponującej się z morskim otoczeniem.





Zjawiskowo zlokalizowane mieszkanie w kamienicy na starym 
mieście w sąsiedztwie zamku.
Mieszkanie o pow. 37m2 w stylu loftowym z dominującą
naturalnie odrestaurowaną cegłą. Apartament z przeznaczeniem
na wynajem dla gości odwiedzających miasto.





Pierwsza kawiarnia prezentująca nową 
identyfikację wizualną marki Dom Czekolady.
Innowacyjne podejście do projektowania 
zaowocowało powstaniem zabudowy z 
konstrukcją nawiązującą kształtem do nazwy 
firmy.  Dzięki temu kawiarnia prezentuje się 
jako nowoczesna i bardzo przytulna mimo 
otwartej przestrzeni 
galerii handlowej.



Projekt wyspy kawiarni dla Domu 
Czekolady tym razem został 
zaprojektowany w pięknym otoczeniu 
wnętrza Galerii Forum. Przestrzenny 
kształt wyspy nawiązuje do charakteru 
galerii a kolorystyka jest nadal spójna z 
identyfikacją Domu Czekolady.
Nie mogło też zabraknąć stali i matowej 
czerni, które unowocześniają lokal.



Projekt 160 m2 kawiarni dla Domu Czekolady 
tym razem został uszlachetniony pięknymi 
dodatkami w postaci ekskluzywnej tapety i 
przepięknych płytek w kolorze turkusu. Nie 
mogło też zabraknąć stali i matowej czerni, 
które unowocześniają lokal.



Autorskie projekty aranżacji kantorów PROMES charakteryzują 
sieć lokali zlokalizowanych na terenie galerii handlowych w 
całej Polsce.
Spójna kolorystyka i charakterystyczny styl stanowią punkt 
rozpoznawczy wszystkich lokali.



Drewno, mosiądz i kamień to główne materiały 
charakterystyczne dla stylu ArtDeco. Przestrzeń została 
podzielona na trzy strefy.

Recepcja ze strefą poczekalni dla klientów stanowi pierwszą 
część wnętrza, prowadzi ona wprost do miejsca spotkań 
biznesowych. Tuż obok mieści się aneks kuchenny ukryty pod 
schodami.



Projekty wnętrz często 

zobowiązują do przygotowania 

indywidualnego i dopasowanego 

do stylu wyposażenia.

Projektujemy meble i wykonujemy 

je na indywidualne zamówienia do 

naszych wnętrz.

#kochamypieknemeble

https://www.facebook.com/hashtag/kochamypieknemeble?source=feed_text&__xts__[0]=68.ARCZ2tcq-AoSvJF6cCSufBP1la08oAcuouZr-8VVAa7I_ZwfMGIYeiEt2Fx_XllXI_SlT_v_rvUvTyGEFO-ChdZzqcpCQe9vK2TgmO7weBgAN9isiF2ozp2w4w29Mj_lsEE_prZJ0BsRo12lg7dL-1uTd4HvpFswAluDGZQfE1gmFcFdfb2l&__tn__=*NK-R
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