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Czas na loft!
W ostatnich latach wiele obiektów poprzemysłowych zostało
zaadaptowanych na przestrzenie mieszkalne. Minimalizm i prostota
industrialnych, nierzadko historycznych wnętrz to wyjątkowo
atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnej formy zabudowy. W dobie
masowej produkcji lofty są idealnym wyborem dla osób ceniących
sobie indywidualizm oraz nieszablonowe rozwiązania.

Inspiracja loftami trafiła do nas ze Stanów Zjednoczonych,
gdzie powstały pierwsze tego typu przestrzenie mieszkalne
i biurowe. Budynki i hale, które za sprawą procesu deindustrializacji w latach pięćdziesiątych XX wieku przez lata stały
opustoszałe, nie przynosząc żadnych zysków oraz zaniżając
poziom estetyczno-ekonomiczny dzielnic, zyskały drugie życie dzięki środowiskom artystycznym. Dostrzegając potencjał
opuszczonych miejsc w nieatrakcyjnych lokalizacjach, udało
im się zaadaptować budynki na pracownie i mieszkania, a wyczucie estetyki pozwoliło nadać ich ubogim wnętrzom nowy
wyraz oraz rozpocząć wieloletni proces przekształcania architektury poprzemysłowej. Pierwsze europejskie lofty powstały w latach sześćdziesiątych w Londynie, a z czasem stały się
popularne w takich metropoliach, jak Mediolan, Paryż czy Lizbona. Obecnie w całej Europie znajdziemy dziesiątki ekskluzywnych loftów, które cieszą się niezwykle dużą i niesłabnącą
popularnością. Polskimi miastami, które dysponują szerokim
zasobem pofabrycznej architektury i przodują w tym trendzie,
są Łódź, Poznań, Wrocław oraz Warszawa.

Tribeca Loft, realizacja studia Andrew Franz Architect, to projekt łączący
nowoczesne materiały z oryginalnie zachowanymi elementami dawnego stylu
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Photographer Loft – apartament na strychu dawnej fabryki kapeluszy
w Berlinie zaaranżowany przez Ester Bruzkus i Patricka Batek

STYLOWA PROSTOTA
Podstawowymi kolorami w przestrzeniach typu loft są biele,
szarości i czerń. Podkreślają surowy i minimalistyczny klimat wnętrz, których najbardziej reprezentacyjnym akcentem
jest zazwyczaj postarzana, pomarańczowa lub bielona cegła.
Stosowana na ścianach i sufitach doskonale współgra ze stonowaną kolorystyką i podkreśla unikalność industrialnego stylu.
Podłogi w loftach z reguły są wyłożone parkietową klepką, długimi rustykalnymi deskami, betonem bądź posadzką żywiczną. Na ścianach pojawia się natomiast beton lub tynk, a także
wszelkie oryginalne elementy konstrukcyjne budynku – stalowe słupy, grzejniki, rury czy podciągi traktuje się jak pożądane
„ozdoby” podkreślające industrialny charakter wnętrza. Lofty
to głównie minimalizm i prostota, dlatego według zasady: „less
is more” ilość wyposażenia i dekoracji należy wybrać z umiarem. Mile widziane są meble eklektyczne, vintage, industrial,
a w szczególności designerskie perełki, dzięki którym możemy
wprowadzić nieco barwy do wnętrza. Wiele ciekawych propozycji od znanych projektantów znajdziemy między innymi
w sklepie Loftbar, którego oferta obejmuje liczne meble loftowe
dla domu i biura. Ważnym elementem projektów jest również
odpowiednie oświetlenie. Bardzo dobrze sprawdzą się techniczne lampy z ciepłymi żarówkami typu Edison czy betonowe
klosze. Ciekawe projekty lamp betonowych i industrialnych
znajdziemy wśród propozycji firmy Loftlight – producenta
oświetlenia, który promuje polski design.
Lofty jako miejsca mieszkalne powstałe wskutek adaptacji obiektów poprzemysłowych są rozwiązaniem idealnym
dla osób ceniących swobodę i otwartość. Indywidualizm oraz
prostota wystroju industrialnych wnętrz znajdują miłośników
zarówno wśród artystów, ludzi młodych, jak i wśród osób pragnących przestrzeni i oryginalności. Poszanowanie historii
oraz nadanie drugiego życia ocalałym detalom przemysłowym
sprawiają, że stanowią one prostą i zarazem ekskluzywną alternatywę dla innych stylów oraz tradycyjnych rozwiązań.
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INSPIRUJĄCA SWOBODA
Najważniejszą cechą loftów jest otwarta przestrzeń, która symbolizuje twórczą swobodę. Spełniając ten warunek,
w wielu przypadkach rezygnuje się z klasycznego podziału
pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu ich funkcjonalności. Wyróżnia się kilka konkretnych podziałów przestrzeni,
między innymi hard loft (wnętrze całkowicie otwarte, gdzie
jedynie łazienka jest pomieszczeniem zamkniętym) czy soft
loft, w którym ściany działowe nie sięgają do stropu. Poczuciu
otwartej przestrzeni sprzyja również spora wysokość pomieszczeń, co w przypadku budynków pofabrycznych jest zazwyczaj
standardem, a także zastosowanie strzelistych okien. Unikając
przepychu i skłaniając się ku industrialnemu minimalizmowi,
przysłania się je zazwyczaj prostymi żaluzjami, skromnymi zasłonami lub pozostawia bez żadnych dodatków.
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Fitzroy Loft to zaaranżowana przestrzeń 125-letniej fabryki czekolady. Koncepcja studia
Architects EAT została nagrodzona w konkursie Australian Interior Design Awards 2016
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Tribeca Loft znajduje się na ostatnim piętrze budynku, co dało
architektom możliwość zaaranżowania ogrodu na dachu
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