
Szafki zawieszone bezpo-
średnio nad łóżkiem są płytsze

od pozostałych (20 cm głębo-
kości). Nie ma więc obawy, że osoba
wstająca z łóżka uderzy się w głowę.

24

TEMAT NUMERU � sypialnia

ZABUDOWA ŚCIANY wokół łóżka wygląda lekko
i nie przytłacza wnętrza. Ten efekt osiągnięto dzięki
zastosowaniu jasnych, połyskliwych materiałów
(lakierowana na biało płyta MDF). Fronty szafek
pokryte laminatem imitującym drewno pozwoliły
uniknąć monotonii.

KĄCIK DO PRACY, stanowiący część zabudowy, został
zaprojektowany przy oknie. W roli minibiurka dobrze
sprawdza się blat wysuwany jak szuflada. Szafka nad nim
(przeznaczona na dokumenty) ma otwierany do góry
front zamocowany na specjalnych wysięgnikach.
Część schowków w całej zabudowie otwiera się na dotyk,
pozostałe mają dekoracyjne gałki.

Na zapas
– Mieszkamy tutaj prawie rok i nie udało się nam jeszcze zapełnić nawet

połowy półek i wieszaków – mówi pani domu. Nic dziwnego, bo schowki,
zajmujące niemal dwie ściany, zapewniają dużo miejsca do przechowywania.

Co więcej, tak pojemna zabudowa nie przytłacza niewielkiego wnętrza.

STYLIZACJA I ZDJĘCIA: Monika Filipiuk-Obałek PROJEKT WNĘTRZA: Iza Szewc/Fabryka Nastroju
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WYBRALIŚMY DLA WAS: pudła

Karton
Fafarafa
138 zł/2 szt.

Gospodarze chcieli, aby w 14-metrowej sy-
pialni oprócz szerokiego łóżka zmieściło
się jak najwięcej schowków oraz kącik do

pracy. Projektantce udało się połączyć na stosun-
kowo niewielkiej powierzchni wszystkie te funk-
cje bez szkody dla wypoczynkowego charakteru
wnętrza. I tak miejsce przy drzwiach zajęła szafa
ubraniowa z nadstawką sięgającą sufitu. Wokół
łóżka powstała zabudowa, w której sprytnie ukry-
to miejsce do pracy. Mimo tylu mebli do przecho-
wywania pomieszczenie nie wygląda na zagraco-
ne. To zasługa jasnej kolorystyki i materiałów
odbijających światło (lakierowana na wysoki po-
łysk płyta MDF i lustro na frontach zabudowy).

DODATKI W STYLU GLAMOUR
podkreśliły charakter sypialni.
Są wśród nich gałki meblowe
z rżniętego szkła, kryształowy
żyrandol, narzuta i poduszki
z błyszczącej tkaniny na łóżku
z tapicerowanym zagłówkiem.

TEMAT NUMERU � sypialnia

Sprawdzony trik powiększający
optycznie wnętrze – lustrzane
drzwi szafy naprzeciwko okna.
Odbijający się w nich widok
zza szyby sprawia, że wnętrze
nabiera przestrzeni.

ZA MIESIĄC
W TEMACIE NUMERU:

pomysły
namałą
kuchnię

Drewno
Jysk
69,95 zł

Plecionka
Duka
159,90 zł/2 szt.


