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TK DESIGN STUDIO… I JUŻ JEST PIĘKNIE
TK Design Studio charakteryzuje estetyka, funkc-
jonalność i ponadczasowość. Zajmujemy się kom-
pleksowym projektowaniem wnętrz, stawiamy na 
wygodę i nowoczesny design. Nasze projekty pow-
stają z pasją, co przekłada się na tworzenie nie-
powtarzalnych, indywidualnych rozwiązań. Pozwól 
nam zaczarować Twoją przestrzeń i tchnąć w nią 
nowe życie. Wspólnie zaprojektujemy Twoje ide-
alne wnętrze.

NASZ PROJEKT OBEJMUJE:
• inwentaryzację wnętrz
• projekt funkcjonalny wnętrza z propozycją układu ścian 
 działowych oraz umeblowaniem (wykonany na podstawie 
 inwentaryzacji lub rzutu dostarczonego przez inwestora)
• projekt koncepcyjny - wizualizacje wnętrza z propozycją
 wyposażenia (na podstawie wytycznych lub przykładów 
 inwestora)
• przygotowanie projektu koncepcyjnego wraz z rysunkami 
 wykonawczymi (widoki ścian/ przekroje/ detale, dobór 
 materiałów oraz wyposażenia)
• nadzór autorski nad realizacją - wizyta na budowie, weryfikacja 
 poprawności realizacji
• projekt małej architektury – wykonanie projektu 
 zagospodarowania terenu
• projekty dostosowawcze
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Nowoczesny salon
z aneksem kuchennym.
W strefie wypoczynkowej oryginalne rozwiązanie
- sufit napinany z oświetleniem LED. Okładzina ści-
enna z płyt betonowych. Wykończenia bazują na 
produktach polskich marek.



Łazienka dla dwojga
Prosta forma. Praktyczne wnęki i półki.
W pełni funkcjonalna szafka podumywalkowa
projektowana na wymiar, zmieści kosmetyki
oraz kosz na pranie.



Przestrzeń dla singla
pomysł na nowoczesną i funkcjonalną kawalerkę
w małej przestrzeni



Wygodna łazienka

w dwóch wersjach kolorystycznych - wersja 
ponadczasowa z jasnym betonem i drewnem 
oraz dla odważnych - mocny grafit



Funkcjonalny 
przedpokój
z pojemną szafą, nie tylko 
na co dzień

Marmurowa
łazienka
z płytką w formacie XXL 
- kamień + drewno



bazujący na kolorystyce 
złamanej bieli, wzbogaconej 
szlachetnością kamienia, ocie-
plonej jasnymi tonami drewna 
tworzy przyjazny klimat dla 
relaksu / odpoczynku

Jasny salon



Elegancka łazienka
bazująca na kontraście bieli i czerni, z now-
oczesnym akcentem oświetlenia LED wkom-
ponowanego w zabudowy



Wielkomiejski styl

z drewnem na pierwszym planie, stonowane 
szarością oraz czarnymi akcentami



Funkcjonalna 
i nowoczesna 
przestrzeń
ubrana w klasyczne ele-
menty dekoracyjne tworzy 
oryginalne wnętrze



w nie klasycznym wydaniu, lustra oraz efek-
towne oświetlenie LED tworzą efekt optycznie 
powiększający małą ale wyrazistą aranżację.

Klasyczna łazienka



sprzyja wyciszeniu i wypoczynkowi po ciężkim 
dniu. Tak powinna wyglądać każda sypialnia.

Stonowana kolorystyka



drewno i szarości tworzą tło dla żółtych dodat-
ków, optymalnie wykorzystanie przestrzeni pod 
schodami daje dodatkowo poczucie większej 
powierzchni salonu.

Naturalnie ciepłe wnętrze



uniwersalny materiał zarówno do sypialni
 jak i salonu

Beton w wielu postaciach
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