
METAMORFOZY
pokojów dziecięcych

CIEKAWE ROZWIĄZANIA
DLA RODZEŃSTWA

UDANE ZAKUPY
biurka ka
dywany ozdoby

1122inspirujących propozycji
dla malucha, przedszkolaka, ucznia
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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.

Wśród
gwiazd

POKÓJ UCZNIA
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PRZED
Popielate ściany, czarne i białemeble – taka kolorystykanie pasowała do pokojudziesięcioletniej dziewczynki.

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.

METAMORFOZY
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KTO TU
MIESZKA?
Zuza
10 lat



Zuza długo nie chciała się rozstać z nie-
potrzebnymi już dziecięcymi skarbami,
które zabierały miejsce na regałach. Mama

uznała, że muszą wreszcie zniknąć, a dobrym
pretekstem do pozbycia się ich stała się meta-
morfoza 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.

POKÓJ UCZNIA

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

Panele nad biurkiem to nie tylko ozdoba – można
do nich przypinać szpilkami ważne notatki.

METAMORFOZY
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Biurko przysunięto do ściany, oddalając je od łóżka.
Sukienka z płyty pomalowanej farbami tablicową i mag-
netyczną 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 oknem, było więcdobrze oświetlone naturalnymświatłem. Projektantka uznałajednak, że jest za blisko łóżka.

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 najróż-
niejszych pamiątek na półkach zwolniło się miejsce
na wciąż przybywające książki, oprawione zdjęcia
oraz estetyczne ozdoby.



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.

Pełna
zgoda

POKÓJ RODZEŃSTWA
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PRZED
W dużym pokoju na poddaszunie brakowało miejsca na zabawę.Maja i Marcin szczególnie lubilibujać się na huśtawkach umoco-wanych do belek stropowych.

KTO TU
MIESZKA?
Maja
i Marcin
6 lat

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

METAMORFOZY
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TTuu  jjeesstt  ppoommyyssłł!!
Drzwi szaf zdobią

zaprojektowane przez
grafika mapy świata.

Nadrukowano je na folii
adhezyjnej, którą można

wielokrotnie naklejać
na ścianę lub meble
i odklejać bez pozo -

stawienia śladów.



Po kój był tak za gra co ny pu dła mi i róż ny mi
ma ło fun kcjo nal ny mi meb la mi, że nie by -
ło gdzie wsta wić biu rek dla Mai i Mar ci na,

któ rzy wkrót ce pój dą do szko ły. Pro jek tan tka
za pro po no wa ła ra dy kal ne zmia ny. Dwa łóż ka
za stą pi ła jed nym pię tro wym, dzię ki cze mu 
po wsta ło miej sce na wy god ny kąt do na u ki,
a wię kszość re ga łów – po jem ny mi sza fa mi
z prze su wa ny mi drzwia mi. Cał ko wi cie od mie ni -
ła rów nież ko lo ry sty kę wnę trza. Dzie ci jed no -
głoś nie wy ra zi ły za chwyt.

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

W ką ci ku za łóżkiem, pod oknem, sta nę ła ni ska szaf ka
z szuf la da mi. Jej blat, przy kry ty miękkim ma te ra cem
w po krow cu, to do dat ko we siedzisko.

Dzieci ma ją iden tycz ne biur ka, usta wio ne do sie bie
ple ca mi. Takie same są również krze sła i lampki,
ale róż nią się kolorami.

METAMORFOZY 
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PRZED
Dwa drewniane łóżka stałyprzy ścianie pod skosem dachu.Resztę pokoju zajmowały regałyi kontenerki na zabawki.

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

Pię tro we łóż ko, zaj mu jące dużo mniej miejsca niż dwa
poje dyncze meble, ustawiono przy pionowej ścianie,
a tę pod skosem zabudo wano dodatkowymi szafami.
Ścianę i sufit zdobi abstrakcyjna kompozycja
z gąbkowych pa ne li (firma Fluffo).

POKÓJ RODZEŃSTWA


