
Zadbaj o piękno drugiego planu...

WNĘTRZA DO WYNAJĘCIA
DLA  AGENCJI REKLAMOWYCH,FOTOGRAFÓW,   FILMOWCÓW

Barlickiego 
Bielsko-Biała



sesje zdjęciowe (reklamowe, 
rodzinne, sensualne, portretowe)

sesje produktowe

produkcje lmowe i telewizyjne

Apartamenty w     stylach! 5

SZUKASZ 

NIEBANALNYCH WNĘTRZ, 
KTÓRE DOPEŁNIĄ TWÓJ ARTYSTYCZNY 
LUB MARKETINGOWY PROJEKT?

Zapraszamy do Sky Roof Apartments!

Nasz aparthotel to kompleks 5 apartamentów w samym sercu Bielska-Białej.
Dysponujemy w pełni wyposażonymi, dopieszczonymi w najdrobniejszym 
szczególe wnętrzami, z których każde urządzone jest w duchu innego stylu.

Apartament NOWOJORSKI oferuje 
klasyczne i eleganckie wnętrza oraz 
rozległy taras z widokiem na dachy 
miasta

W apartamencie  barokowy przepych, GLAMOUR
głębokie barwy oraz muśnięte złotem wykończenia 
tworzą baśniowe wnętrza, które łączą w sobie 
elegancję klasyki i zmysłowość wyranowanych 
dodatków.

Pełen blasku apartament  urzeka NOWOJORSKI
stonowaną kolorystyką, pięknymi ozdobami oraz 
bogato urządzonymi wnętrzami rodem z okładki 
Elle Decor. Jego rozległy i dobrze wyposażony taras 
oferuje wspaniałe widoki na dachy miasta.

Apartament zaskoczy cię bogactwem  BOHO 
materiałów i faktur oraz niebanalnymi zesta-
wieniami, które tworzą inspirowany bohemą 
eklektyczny miszmasz. Artystyczne dodatki, 
wyjątkowe rękodzieła oraz ciepłe, naturalne kolory 
tworzą przytulną atmosferę, która przypadnie do 
gustu osobom kochającym naturę.

Pełen  kontrowersji  oraz upcyklingu apartament 
INDUSTRIAL to wyraziste miejsce pełne wyekspo-
nowanych elementów konstrukcyjnych, surowych 
mebli oraz neutralnych barw przełamanych żywymi 
i nietypowymi akcentami.  

Apartament w stylu  oferuje nowoczesne lecz LOFT
spokojne wnętrza, ciekawe akcesoria, industrialne 
akcenty oraz przeszklenia i taras z widokiem na 
Przechód Schodowy.

Bez względu na to, czy realizujesz artystyczne 
sesje sensualne, potrzebujesz atrakcyjnych 
zdjęć produktowych, czy chcesz nakręcić 
materiał filmowy, w Sky Roof Apartments 
znajdziesz apartament, który podkreśli styl oraz 
efekt, który pragniesz uzyskać. Zapewnij swojej 
sesji niebanalny akcent

W S.R.A. z powodzeniem zrealizujesz:

Masz pytania lub chcesz zapoznać się z naszym 
cennikiem? Zachęcamy do kontaktu!

taras z widokiem na dachy miasta

wysokiej jakości umeblowanie

eleganckie akcesoria i dekoracje

wyszukane detale

widoki na kluczowe miejsca w mieście (Plac Bolesława Chrobrego, deptak 
11-go Listopada, Przechód Schodowy, Katedra Św. Mikołaja) oraz pasma 
górskie (Beskid Mały, Beskid Śląski).

niesamowite wschody słońca

przykuwające wzrok fototapety

zewnętrzne jacuzzi oraz balię różnorodność stylów wykończenia



Stylowy luksus
W apartamencie   GLAMOUR
barokowy przepych, głębokie 
barwy oraz muśnięte złotem 
wykończenia tworzą baśniowe 
wnętrza, które łączą w sobie 
elegancję klasyki i zmysłowość 
wyranowanych dodatków.



Ponadczasowa elegancja

Pełen blasku apartament  NOWOJORSKI
urzeka stonowaną kolorystyką, pięknymi 
ozdobami oraz bogato urządzonymi 
wnętrzami rodem z okładki Elle Decor. 
Jego rozległy i dobrze wyposażony taras 
oferuje wspaniałe widoki na dachy 
miasta.



Subtelna nowoczesność

Apartament w stylu  oferuje LOFT
nowoczesne lecz spokojne wnętrza, 
ciekawe akcesoria, industrialne 
akcenty oraz przeszklenia i taras z 
widokiem na Przechód Schodowy.



Feeria barw Apartament zaskoczy Cię bogactwem materiałów i  BOHO 
faktur oraz niebanalnymi zestawieniami, które tworzą 
inspirowany bohemą eklektyczny miszmasz. Artystyczne 
dodatki, wyjątkowe rękodzieła oraz ciepłe, naturalne kolory 
tworzą przytulną atmosferę.



Wyrazisty indywidualizm

Pełen  kontrowersji  oraz 
upcyklingu apartament 
INDUSTR IAL  t o  z a p a -
dające w pamięć miejsce 
pełne wyeksponowanych 
elementów konstrukcy-
jnych, surowych mebli 
oraz neutralnych barw 
przełamanych żywymi i 
nietypowymi akcentami. 
To wyraziste miejsce dla 
kochających nieskrępo-
waną przestrzeń indywi-
dualistów.



HOME & LIVING
aparthotel

Więcej zdjęć w naszej galerii na stronie


