polecają!

METAMORFOZY
pokojów dziecięcych
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inspirujących propozycji
cena 4,99 zł (w tym 8% VAT)

dla malucha, przedszkolaka, uczn

CIEKAWE ROZWIĄZANIA
DLA RODZEŃSTWA
UDANE ZAKUPY
biurka
ka
dywany ozdoby
NUMER SPECJALNY 2/2015

METAMORFOZY

POKÓJ UCZNIA

KTO TU
MIESZKA?
Ścianę przy łóżku częściowo wyłożono
miękkimi panelami zagłówkowymi
(firmy Made for Bed). Trzy lampki
dają dobre światło do czytania,
a po skierowaniu do góry ruchomych
kloszy tworzą przytulny nastrój.

Zuza
10 lat

Wśród

gwiazd
ZUZI MARZYŁ SIĘ POKÓJ
PRZYPOMINAJĄCY WNĘTRZA
Z SERIALU MUZYCZNEGO
„VIOLETTA”. NA DISNEJOWSKĄ
STYLISTYKĘ NIE ZGODZIŁA SIĘ
JEDNAK MAMA. DZIEWCZYNCE
MUSIAŁ WYSTARCZYĆ MOTYW
GWIAZD SYMBOLIZUJĄCYCH
JEJ IDOLKĘ. ALE I TAK
JEST BARDZO SZCZĘŚLIWA.

PRZED
Popielate ściany, cz
ar
meble – taka kolo ne i białe
rystyka
nie pasowała do po
ko
dziesięcioletniej dz ju
iewczynki.
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POKÓJ UCZNIA

METAMORFOZY
uza długo nie chciała się rozstać z niepotrzebnymi już dziecięcymi skarbami,
które zabierały miejsce na regałach. Mama
uznała, że muszą wreszcie zniknąć, a dobrym
pretekstem do pozbycia się ich stała się metamorfoza pokoju. Rewolucji w umeblowaniu
nie było, skupiono się na nadaniu wnętrzu
bardziej dziewczęcego charakteru. Przy wyborze
dekoracji kierowano się zainteresowaniami
dziewczynki (szydełkowanie i projektowanie
ubrań), nie zapomniano też o ukochanej
Violetcie – tkaninowe dodatki oraz tapetę
zdobią gwiazdy i gwiazdki.

Z

PROJEKT I STYLIZACJA: Iza Szewc/Fabryka Nastroju
ZDJĘCIA: Arkadiusz Ścichocki

Biurko przysunięto do ściany, oddalając je od łóżka.
Sukienka z płyty pomalowanej farbami tablicową i magnetyczną to zarazem tablica informacyjna i wieszak.
Od tyłu jest podświetlona taśmą LED. Kształt sukienki
został skopiowany z jednego z projektów Zuzy.

PRZED
Biurko stało pod
okne
dobrze oświetlone m, było więc
na
światłem. Projekta turalnym
ntka uznała
jednak, że jest za
blisko łóżka.
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Panele nad biurkiem to nie tylko ozdoba – można
do nich przypinać szpilkami ważne notatki.

Narzutę w gwiazdki, uszytą z tej samej tkaniny
co zasłony, ożywiają poduszki w wyraziste wzory
(firma dekoria.pl).

Po usunięciu zbieranych od lat zabawek i najróżniejszych pamiątek na półkach zwolniło się miejsce
na wciąż przybywające książki, oprawione zdjęcia
oraz estetyczne ozdoby.

METAMORFOZY

POKÓJ RODZEŃSTWA

Pełna

Tu jest pomysł!
Drzwi szaf zdobią
zaprojektowane przez
grafika mapy świata.
Nadrukowano je na folii
adhezyjnej, którą można
wielokrotnie naklejać
na ścianę lub meble
i odklejać bez pozostawienia śladów.

W odmienionym pokoju dominują ulubione barwy dzieci; soczysta zieleń to wybór Marcina, a jaskrawy róż – Mai. Na te odcienie przemalowano
też szafy, wskazując, która z nich do kogo należy.

zgoda
BLIŹNIĘTA MAJA I MARCIN MAJĄ
WSPÓLNE ZAINTERESOWANIA,
PODOBNE ZDANIE NA WIELE
SPRAW I ZBLIŻONY GUST.
SĄ JEDNAK DWOMA
ODRĘBNYMI OSOBOWOŚCIAMI,
CO ZOSTAŁO PODKREŚLONE
W WYSTROJU ICH POKOJU.

PRZED

KTO TU
MIESZKA?

Maja
i Marcin

W dużym pokoju
na po
nie brakowało miej ddaszu
sc
Maja i Marcin szcz a na zabawę.
ególnie lubili
bujać się na huśta
wkach umocowanych do belek
stropowych.

6 lat
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METAMORFOZY

POKÓJ RODZEŃSTWA

okój był tak zagracony pudłami i różnymi
mało funkcjonalnymi meblami, że nie było gdzie wstawić biurek dla Mai i Marcina,
którzy wkrótce pójdą do szkoły. Projektantka
zaproponowała radykalne zmiany. Dwa łóżka
zastąpiła jednym piętrowym, dzięki czemu
powstało miejsce na wygodny kąt do nauki,
a większość regałów – pojemnymi szafami
z przesuwanymi drzwiami. Całkowicie odmieniła również kolorystykę wnętrza. Dzieci jednogłośnie wyraziły zachwyt.

P

PROJEKT I STYLIZACJA: Iza Szewc/Fabryka Nastroju
ZDJĘCIA: Monika Filipiuk-Obałek

PRZED

Na dużym miękkim dywanie można
się wylegiwać jak na trawie. W pokoju
pozostały huśtawki, tyle że jedną
z nich przemalowano na zielono.

Dzieci mają identyczne biurka, ustawione do siebie
plecami. Takie same są również krzesła i lampki,
ale różnią się kolorami.
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W kąciku za łóżkiem, pod oknem, stanęła niska szafka
z szufladami. Jej blat, przykryty miękkim materacem
w pokrowcu, to dodatkowe siedzisko.

Piętrowe łóżko, zajmujące dużo mniej miejsca niż dwa
pojedyncze meble, ustawiono przy pionowej ścianie,
a tę pod skosem zabudowano dodatkowymi szafami.
Ścianę i sufit zdobi abstrakcyjna kompozycja
z gąbkowych paneli (firma Fluffo).

Dwa drewniane łó
żka
przy ścianie pod sk stały
os
Resztę pokoju zajm em dachu.
owały regały
i kontenerki na za
bawki.

