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LOFTY iwona baRtczak

ArchitekturA &  desiGN

Słowo loft wywodzi się z języka angielskiego i oznacza poddasze, strych. Tą nazwą zwykło się określać mieszkania 
o stosunkowo wysokim standardzie i przeważnie dużej powierzchni, usytuowane w dawnych pomieszczeniach 
poprzemysłowych, czyli w starych fabrykach lub innych obiektach o dużej kubaturze (np. użyteczności publicz-
nej, jak magazyny, dworce, koszary i hale), urządzone stylowo, z widocznymi fragmentami murów i instalacji. 
To budynki usługowe lub przemysłowe, którym została nadana nowa funkcja z jednoczesnym zachowaniem 
zabytkowego, industrialnego charakteru. 

MOdA NA LOFtY
Do Polski moda na lofty dotarła stosun-

kowo niedawno, choć w zachodniej Europie 
ma już wieloletnią tradycję. Rozpoczęła się 
ona w Stanach Zjednoczonych w latach 
50. ubiegłego stulecia z powodu zapotrze-
bowania na tanie przestrzenie do pracy 
i mieszkania. XIX-wieczne obrzeża miast 
obrastały w  fabryki, hale przemysłowe 
i magazynowe. W miarę rozwoju i rozrostu 
przestrzeni zurbanizowanej zostały wchło-
nięte przez narastającą tkankę miejską. 
Szybki postęp sprawił, że technologie 
produkcyjne zestarzały się, a obiekty nie 
spełniały nowych norm i opustoszały. Do 
tej pory w okolicy centrów dużych i śred-
nich miast można zauważyć olbrzymie, 

przeważnie zabytkowe i  zniszczone już 
budynki, oczekujące na zagospodarowanie. 
Początkowo lofty interesowały głównie 
osoby ze środowisk artystycznych, gdyż 
obiekty poprzemysłowe były idealne dla ich 
potrzeb. Przyczyniały się do tego ogromne, 
dobrze doświetlone przestrzenie, które 
dały się swobodnie dostosowywać do celów 
artystycznych. Artyści zasiedlali ogromne 
nieużywane fabryki, magazyny i  składy, 
i tak surowe fabryczne mury i duże, jasne 
przestrzenie zaczęły inspirować archi-
tektów i projektantów wnętrz. Wkrótce po 
artystach loftami zainteresowali się ludzie, 
którzy cenili sobie niestandardowe rozwią-
zania architektoniczne i unikatowy klimat. 
W ten sposób odrodziły się zapomniane 

porty, hale fabryczne, magazyny i  stare 
dzielnice wielu amerykańskich i europej-
skich miast.

LOFtY W eurOpie
Z  czasem nastała moda na mieszkanie 
w  loftach, która rozpowszechniła się 
również w  Europie. Lofty, które koja-
rzyły się raczej z  lokum dla biednych 
artystów, przeobrażały się w ekskluzywne 
mieszkania i biura. Bardzo szybko miesz-
kanie w  lofcie stało się modne w wielu 
krajach. Znaczna przestrzeń, duża wyso-
kość pomieszczeń dawały olbrzymie pole 
do popisu projektantom niestandardo-
wych wnętrz. Załamania, kubiczne formy 
pod sufitem, przenikające się płaszczyzny 
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pozwalały bowiem na eksperymento-
wanie, odważne rozwiązania. Z  czasem 
w  loftach zaczęli mieszkać pracow-
nicy agencji reklamowych, dziennikarze, 
muzycy, finansiści, managerowie i dobrze 
zarabiający urzędnicy, aż w końcu wszyscy, 
którzy kiedykolwiek marzyli o nietypowym 
mieszkaniu. Nowy wizerunek zapomnia-
nych fabrycznych dzielnic sprawia, że lofty 
stają się prestiżowymi siedzibami współ-
czesnej bohemy, zarówno artystycznej, 
jak i biznesowej, czego przykładem jest 
choćby londyńska dzielnica Docklands, 
wybudowana na dawnych, a teraz opusto-
szałych terenach portowych, położonych 
blisko ścisłego centrum miasta. Całkiem 
niedawno powstała tam nowoczesna 
dzielnica o funkcji handlowo-rozrywkowo-
-mieszkalnej. Właściciele loftów uchodzą 
obecnie za ludzi niekonwencjonalnych, 
przeciwstawiających się konsumpcyjnemu 
stylowi życia. Kilka lat temu moda na lofty 
przyszła również do Polski. Mieszkania 
czy biura w budynkach poprzemysłowych 
zaczęły być pożądane na rynku. Pierwsze 
lofty w naszym kraju powstały w Bytomiu 

w  2002 roku, w  starej hali fabrycznej 
lampowni, oraz w Łodzi, w XIX-wiecznej 
fabryce Karola Scheiblera. Projekty tych 
obiektów zakładały zachowanie poprze-
mysłowych konstrukcji i  zastosowanie 
surowych elementów wykończeniowych, 
takich jak stal, cegła i szkło. Moda na tego 
typu apartamenty szybko przeniosła się do 
innych miast. W Warszawie sprzedawane 
są lofty powstające w prawie stuletnich 
budynkach Fabryki PZO, w  Poznaniu 
i Kołobrzegu są to osiedla po dawnych 
koszarach  wojskowych, w Żyrardowie 
Stara Przędzalnia. W budynkach z XIX w. 
w Zielonej Górze w poniemieckich obiek-
tach zakładu powstają lofty pod nazwą 
Tkalnia. Podobne inwestycje pojawiają się 
również na Górnym Śląsku.

WAdY i ZALetY
Mieszkanie w  lofcie ma wiele niekon-
wencjonalnych zalet, z  których najbar-
dziej istotne to z  pewnością ogrom 
otwartej przestrzeni, duża wysokość, 
doskonałe doświetlenie wnętrz uzyskane 
dzięki olbrzymim oknom lub prze-
szkleniom fasad. Być może nie każdego 
zachwyca industrialny wygląd, ekspo-
zycja konstrukcji, instalacji, dźwigarów, 
surowych podłóg, ale w odczuciu miło-
śników loftów są to cechy nadające prze-
strzeni mieszkalnej wyjątkowy charakter. 
Przemysłowa architektura w połączeniu 
z solidną konstrukcją pozwala na swobodę 
wykorzystania przestrzeni i  tworzenie 

niepowtarzalnych aranżacji wnętrz. Są też 
niestety i wady loftów. Ze względów finan-
sowych nie nadają się one na mieszkanie 
dla wszystkich. Meble trzeba często wyko-
nywać na zamówienie, wysokość może stać 
się kłopotliwa podczas wieszania zasłon 
czy lamp, a przez duże okna niestety ucieka 
dużo ciepła, co zwiększa koszty ogrzewania 
lokalu. Stąd oprócz rewitalizacji istnie-
jących obiektów tworzone są też całko-
wicie nowe inwestycje, nawiązujące do 
stylu industrialnego. Są to tak zwane soft 
lofty, budowane od podstaw, pozwalające 
dostosować wiele możliwości do konkret-
nych wymagań klientów, a poprzez zasto-
sowanie nowych technologii zmniejszyć 
koszty eksploatacji tych obiektów. Coraz 
częściej również na lofty adaptowane są 
stare fabryki usytuowane z dala od wiel-
komiejskiego zgiełku, w niewielkich miej-
scowościach w pobliżu dużych miast. Jak 
na przykład w  położonym 50 kilome-
trów na południowy zachód od Warszawy 
Żyrardowie, graniczącym z  przepiękną 
Puszczą Bolimowską. Lofty cieszą się coraz 
większą popularnością zwłaszcza wśród 
młodej klasy średniej, niezwykle otwartej 
na nowe trendy i mody. Jak bardzo moda 
na lofty wpłynęła na popyt na nie i sytu-
ację na rynku nieruchomości, świadczy to, 
że w 2005 roku w Gliwicach cena za metr 
kwadratowy mieszkania w starej kotłowni 
wynosiła 1800 złotych.  Obecnie ceny 
loftów wynoszą nawet ponad dwadzieścia 
tysięcy za metr.  

Zajmujemy się wyposażaniem wnętrz 
w materiał Corian®, Staron®, Kerrock® 
i Plexicor®, Harmony®. Naszymi głównymi 
celami są: krótki termin realizacji, bogate 
doświadczenie, fachowość, profesjonalny 
montaż oraz serwis gwarancyjny. 
Współpracujemy z pracowniami 
projektowymi, studiami kuchennymi  
oraz prywatnymi inwestorami. 

05-200 Wołomin, ul. Broniewskiego 18
tel. 505 016 999, 605 624 198
fax. 22 776 32 38

www.ramido.pl

EuROPA SIEDZI  
NA NASZYCH KRZESłACH

Hanna DziaRska

Wiecznie zapracowanych, nierozstających się 
z laptopem ucieszy z pewnością wiadomość, że być 
może wkrótce będą mogli stać się posiadaczami 

innowacyjnego, wielofunkcyjnego stanowiska do pracy z kompu-
terem w pozycji siedząco-leżącej, umożliwiającego im długie 
robocze seanse. Podczas światowych finałów największego na 
świecie konkursu technologicznego Imagine Cup 2010, który 
miał miejsce w lipcu w Warszawie, zaprezentowano mPOSI-
TION – wspólne dzieło Instytutu Wzornictwa Przemysłowego 
(koncepcja i badania naukowe), Studia 1:1 (projekt) i  firmy 
PROFIm (produkcja). Nowoczesny mebel zapewnia optymalne 
warunki do wielogodzinnej pracy w pozycji ułatwiającej koncen-
trację w dowolnym miejscu – w biurze, w domu, w przestrzeni 
publicznej, takiej jak biblioteki, kluby, poczekalnie itp. 

Nowy produkt jest znakomitym przykładem tego, czym 
jest wzornictwo przemysłowe. Jego rola nie polega wyłącznie, 
jak się jeszcze wydaje niektórym producentom, na nadawaniu 
ich wyrobom cieszącego oczy wyglądu, ale na współtworzeniu 
koncepcji jego powstania i uczestniczeniu w procesie produk-
cyjnym na każdym jego etapie. Produkt bywa dziełem twórczej 
wyobraźni projektanta, który ma pomysł na coś nowego bądź 
nowe zastosowanie funkcjonującej już rzeczy, czego przykładem 
może być wyposażanie telefonu komórkowego w kolejne funkcje. 
Wzornictwo przemysłowe odgrywa bowiem szczególną rolę 
w kreowaniu nowych przedmiotów i urządzeń. Wspomniany na 
wstępie fotel czy siedzisko – jeśli można tak w skrócie nazwać 
„stanowisko do pracy z komputerem” –  jest właśnie efektem 

takiej współpracy. Badania przeprowadzone przez Instytut Wzor-
nictwa Przemysłowego oraz wnioski ergonomistów wykazały, 
że wraz z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy i społeczeń-
stwa informacyjnego wzrośnie zapotrzebowanie na intensywną 
pracę umysłową, wymagającą precyzji i długotrwałej koncen-
tracji uwagi, do której wykonywania optymalna jest pozycja 
siedząco-leżąca. Stąd pomysł na siedzisko, któremu kształt nadali 
projektanci ściśle współpracujący z producentem. Powstał nie 
tylko innowacyjny produkt, odpowiadający potrzebom użytkow-
ników funkcjonujących w ramach nowych technologii i ceniących 
wysoką jakość warunków pracy, ale przede wszystkim nowa filo-
zofia pracy, i to nie tylko w biurze. 

Polskie wzornictwo przemysłowe ma bardzo dobre tradycje, 
sięgające końca XIX wieku, a zwłaszcza okresu międzywojen-
nego. Nawet w powojennym, siermiężnym okresie gospodarki 
centralnie sterowanej powstawały przedmioty, uznawane za 
ikony designu. Obecnie nasi projektanci pracują dla światowych 
koncernów, wykładają w renomowanych uczelniach za granicą, 
kształcąc kolejne pokolenia, a ich koledzy na rodzimym rynku 
wciąż natrafiają na bariery braku świadomości tego, czym jest 
nowoczesne wzornictwo, na brak zapotrzebowania na ich usługi 
ze strony przemysłu. Tymczasem współpraca z projektantami 
w coraz większym stopniu będzie decydowała o pozycji konku-
rencyjnej firmy, o jej być albo nie być na rynku. Design kojarzony 
bywa nadal z produkcją towarów luksusowych, pozostających 
w obszarze zainteresowań wąskiej grupy najbogatszych konsu-
mentów, podczas gdy dotyczy on przede wszystkim przedmiotów 

oleje naturalne ECo (w kolorach białym, 
szarym lub antycznym), pokrywające
rustykalne, dębowe podłogi, to połączenie 
tradycji i nowoczesnych trendów ekolo-
gicznych. bALtic WOOd
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