KOSAKOWSKI STUDIO

O nas
Realizujemy projekty związane z architekturą wnętrz, projektami mebli i wzornictwem. Dobra
znajomość rynku, pozwala nam na tworzenie autorskich rozwiązań ściśle dostosowanych do
potrzeb inwestora. W swoich projektach łączymy prostotę z funkcjonalnością, skupiamy się
na pomyśle, a nie przesadnej dekoracyjności. Współpracujemy ze sprawdzonymi branżystami i ekipami wykonawczymi, zapewniając aktywny udział w procesie realizacji inwestycji.
Chętnie podejmujemy się nietypowych i wymagających zleceń jak na przykład zmiana funkcji
użytkowania. Główny obszar naszych działań to Warszawa.
ŁUKASZ KOSAKOWSKI
(ur. 1983)
Wydział Sztuki Nowych Mediów / PJATK / 2016
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej / 2007
2007-2012 Praktyka projektowa / Warszawa
od 2010 Własne studio
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Co robimy?

Wnętrza prywatne

Wnętrza publiczne

Podstawową dziedziną naszych działań jest współpraca przy inwestycjach mieszkaniowych. Jesteśmy elatyczni, dostosowujemy się do ściśle indywidualnych potrzeb.
Oferujemy usługi od pojedynczych konsultacji, po całościową obługę inwestycji w
imieniu klienta. Projektujemy design wnętrza, opracowujemy dokumentację techniczną, polecamy sprawdzonych wykonawców, jesteśmy obecni na budowie i mamy stały
kontakt z ekipami w trakcie całego procesu realizacyjnego.

Wiemy jak ważnym narzędziem w marketingu jest design i projektowanie doświadczeń czyli filozofii marki. Wnętrza komercyjne wymagają rozwiązań zapewniających
pełne dopasowanie do tego czym się zajmujesz i jakie rezultaty chcesz osiągnąć.
Nasza wiedza pozwala zrobić to skutecznie. Opowiedz nam o swoim biznesie, my
znajdziemy pomysł na wnętrze. W ramach współpracy przy lokalach użytkowych,
jesteśmy w stanie zapewnić projekty branżowe, w porozumieniu z inżynierami i specjalistami danej dziedziny posiadającymi niezbędne uprawnienia.
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Publikacje

2019

2018

2014

Sfera Group
Komunikacja marki w branży wnętrzarskiej
/komentarz/

Dobrze Mieszkaj
Nowoczesne wnętrze zaprojektowane w bieli i czerni

Sztuka Wnętrza
Dom rekreacyjny na Mazurach

WhiteMAD
Kawalerka na warszawskiej Pradze w loftowym klimacie

Sztuka Architektury
Projekt domu – ciepła i przytulna przystań

Dobrze Mieszkaj
Nowoczesna sypialnia: piękny projekt wnętrza

Domosfera
Mieszkanie dla młodej pary

Dom Hobby
Kuchnia w skandynawskim stylu

Archinea
Wybrane projekty: Kosakowski Studio

Home Square
Biała, wąska kuchnia w minimalistycznym stylu

Dom Hobby
Minimalistyczna sypialnia na poddaszu

F5
Minimalizm i styl industrialny, czyli Soft Loft na warszawskiej Pradze
PLN Design
Kosakowski Studio i Soft Loft na warszawskiej Pradze
Design/Biznes
Projektantów sposób na łazienki: Łukasz Kosakowski ceni detale
/wywiad/
Property Inwestycje
Jak projektować wnętrza pod wynajem na rynku premium?
/wywiad/

Archiconnect
Minimalistyczny apartament. Tu rządzą czerń i biel

WhiteMAD
Mieszkanie z widokiem na Warszawę
HouseMarket
Minimalistyczne i eleganckie 150 metrów na Mokotowie
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Nova Dolna
Lokalizacja
Warszawa
Powierzchnia
150,20 mkw
Inwestor
VG Capital
Projekt
2018
Status
Concept design
Autor
Łukasz Kosakowski
Tomasz Pora

Proste wnętrze nawiązuje do modernistycznej architektury budynku. Zależało nam, aby pokazać tu możliwość ekskluzywnego stylu
życia, która nie musi błyszczeć i nie jest zdefiniowana przez mnogość ozdób. Strefa dzienna ma 53 mkw. ale dobrze przemyślana
aranżacja oraz światło wpadające niemal ze wszystkich stron sprawiło, że mieszkanie wydaje się jeszcze większe.

KOSAKOWSKI STUDIO

05/16

Karolkowa
Lokalizacja
Warszawa
Powierzchnia
78,31 mkw
Inwestor
Prywatny
Projekt
2019
Status
Realizacja 2019/20
Autor
Łukasz Kosakowski
Tomasz Pora

Mieszkanie minimalisty. Na szczególną uwagę zasługuje sypialna, w której nie znajdziemy nic
poza łóżkiem, szafkami nocnymi i mikroskopijnym zakątkiem, gdzie zamierza pracować właściciel.

KOSAKOWSKI STUDIO

06/16

Karolkowa

Proste formy wszystkich elementów wyposażenia i uniwersalne kolory takie jak
biel czy szarości betonowego gresu, podkreślają podstawową rolę funkcji w
minimalistycznym wnętrzu. W aranżacji łazienki, wykorzystaliśmy ceramikę sanitarną Duravit ME by Starck.

Lokalizacja
Warszawa
Powierzchnia
78,31 mkw
Inwestor
Prywatny
Projekt
2019
Status
Realizacja 2019/20
Autor
Łukasz Kosakowski
Tomasz Pora
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Soft Loft

Z jednej strony industrialny beton, z drugiej znamienna dla skandynawskiej stylistyki biel i naturalne materiały. Zależało nam połączeniu historycznego charakteru mieszkania z nowoczesnością. Trzy słowa kluczowe na których zbudowaliśmy koncepcje to minimalizm, prostota, adaptacja.

Lokalizacja
Warszawa
Powierzchnia
45,30 mkw
Inwestor
Budrem
Projekt
2018
Status
Concept design
Autor
Łukasz Kosakowski
Tomasz Pora
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Soft Loft
Lokalizacja
Warszawa
Powierzchnia
45,30 mkw
Inwestor
Budrem
Projekt
2018
Status
Concept design
Autor
Łukasz Kosakowski
Tomasz Pora

Ta pofabryczna kawalerka zajmująca zaledwie 45 mkw. została zaadaptowana na potrzeby singla.
Już od progu zauważamy przemysłowy sufit na wysokości aż pięciu metrów, duże okna przez
które światło niemal wlewa się do wnętrza i oryginalną antresolę.
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Soft Loft

Sama kuchnia o niewielkiej powierzchni 5,5 mkw jest symboliczna. Znalazło się
tu jednak miejsce na podstawowe sprzęty. Wszechobecna biel nadaje pomieszczeniu otwartości i optymizmu.

Lokalizacja
Warszawa
Powierzchnia
45,30 mkw
Inwestor
Budrem
Projekt
2018
Status
Concept design
Autor
Łukasz Kosakowski
Tomasz Pora
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M w kamienicy
Lokalizacja
Łodź
Powierzchnia
84,50 mkw
Inwestor
Prywatny
Projekt
2018
Status
Realizacja 2018
Autor
Łukasz Kosakowski
Tomasz Pora

Minimalistyczne wnętrze miało nawiązywać do kamienicy z lat 60-tych. Postawiono na „lekkie” meble i dopracowaną
geometrię. Charakterystycznym elementem stała się kwadratowa, podświetlona wnęka w ścianie, która w założeniu
miała skupiać uwagę, eksponując przy tym grafikę – zamiłowanie właściciela.
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Mieszkanie aktora
Lokalizacja
Warszawa
Powierzchnia
49,20 mkw
Inwestor
Prywatny
Projekt
2018
Status
Realizacja 2018
Autor
Łukasz Kosakowski
Tomasz Pora

Biel i czerń stała się lajtmotywem całego mieszkania. Zaprojektowana czysta i przejrzysta kompozycja pomieszczeni jest
świadomie „zakłócona” licznymi pracami graficznymi w konwencji kaprysu i „przymrużenia oka”. Centrum tej przestrzeni
stanowi wyspa w postaci białego stołu jadalnianego i białych „kanciastych” krzeseł.
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Kuchnia L

Klasyczne czarno-białe połączenie z drewnianymi akcentami – tym razem w
kuchni, w surowym, skandynawskim wydaniu. Trochę na przekór popularnemu
otwieraniu kuchni na salon, ta pozostała oddzielnym pomieszczeniem.

Lokalizacja
Warszawa
Powierzchnia
12,15 mkw
Inwestor
Prywatny
Projekt
2016
Status
Realizacja 2016
Autor
Łukasz Kosakowski
Tomasz Pora
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Mono
Lokalizacja
Białystok
Powierzchnia
90,95 mkw
Inwestor
Fadbet SA.
Projekt
2013
Status
Apartament pokazowy
Autor
Łukasz Kosakowski
Ewa Burak
Paweł Hankus

Konwencje są po to, żeby je łamać? Nie tym razem. Postanowiliśmy na klasyczne zestawienie czerni z bielą i konsekwentnie
trzymaliśmy się tego założenia, dopełniając je szczyptą drewna. Oprzeć się barwnemu wyposażeniu i kuszącym, dodatkom
nie było łatwo. Udowodniliśmy, że warto. Odrobina odwagi i determinacji naprawdę się opłaciła.
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Pokój dziecka
Lokalizacja
Warszawa
Powierzchnia
19,50 mkw
Inwestor
Prywatny
Projekt
2015
Status
Realizacja 2015
Autor
Łukasz Kosakowski
Tomasz Pora

Nadmiar męczy, nijakość powoduje nudę. Wychodząc z tego założenia, stworzyliśmy bezpretensjonalne wnętrze charakteryzujące się
prostotą, lekkością i przejrzystością. Projektując pokój dla cztero i ośmiolatka, wspólnie szukaliśmy specyficznej indywidualności, która
będzie w zgodzie z młodymi lokatorami. I tak kluczem projektu, pozostały proporcje między tym co dorosłe, a tym co dziecięce.
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+48 506 100 060
info@kosakowski.pl

Co-work Humańska 8
00-789 Warszawa

Copyright ⓒ 2020
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana
w jakikolwiek sposób, w tym elektronicznie lub mechanicznie, włączając w to kopiowanie
lub nagrywanie, bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia firmy Kosakowski Studio
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