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Wszystko

w porządku
Gdy dziecko staje się nastolatkiem,
jego pokój domaga się zmian.
Alek wymienił zabawki na książki,
a rodzice zastąpili stare
meble nowymi, dopasowanymi
do potrzeb syna.
STYLIZACJA, TEKST I PROJEKT METAMORFOZY: IZA SZEWC/FABRYKA NASTROJU
ZDJĘCIA: MONIKA FILIPIUK-OBAŁEK

P R Z E D

P O
ż dwóch ścian,
meble ustawione wzdłu
Przypadkowo dobrane
chaos nie sprzyały. Panujący w pokoju
wypełnione po brzegi reg
nauce.
jał ani wypoczynkowi, ani
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Z M I A N I E

Miejsce do spania zostało przeniesione
pod okna. W podeście, na którym leży
materac, kryje się dodatkowy schowek.
Dzięki takiemu ustawieniu łóżka można
było zwiększyć rozmiary biurka i wygospodarować miejsce na dłuższą, pojemniejszą
zabudowę. Wszystkie meble zostały
wykonane na zamówienie z granatowej
i żółtej płyty laminowanej.
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Ścianę przy łóżku i sufit nad nim wyłożono miękkimi panelami
z gąbki. Na ten sam kolor pomalowano fragmenty ścian, co daje
wrażenie, że łóżko stoi w dopasowanej do niego wnęce.

p

okój Alka urządzaliśmy kilka lat temu, w jego wczesnych latach szkolnych – opowiada Joanna, mama
ósmoklasisty. – Przez ten czas zmieniły się nie tylko
potrzeby syna, ale również upodobania. Otwarte regały były jeszcze wypełnione dziecięcymi zabawkami i dawno nieużywanymi grami. Brakowało natomiast miejsca na
nowe książki i gadżety. Zmiany były więc nieuniknione.
O pomoc w ich przeprowadzeniu poprosiłam projektantkę
wnętrz Izę Szewc z pracowni Fabryka Nastroju.
Jedynym meblem, który pozostał z dawnego wyposażenia,
był fotel. Ten wygodny mebel, idealny dla graczy komputerowych, Alek dostał kiedyś w prezencie od dziadka. I to właśnie
kolor fotela – granat – stał się kolorem wiodącym w nowym
pokoju. Jako dopełnienie projektantka wybrała żółć, która
korzystnie ożywiła pomieszczenie i dodała mu wyrazistego
charakteru.
Pokój został podzielony na strefy funkcjonalne. Główną częścią jest przestrzeń do odpoczynku – łóżko otoczone miękkimi panelami. Projektantka przeniosła je pod okno, obok stanęło nowe biurko, dużo większe od poprzedniego. Teraz
większość mebli ma zamykane schowki, dzięki czemu zniknął chaos. Wchodząc do pokoju syna, wreszcie widzę porządek i... kolor podłogi! 
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Pokój jest konsekwentnie zaaranżowany w dwóch barwach
– granatowej i żółtej. Takie kolory mają nawet obrzeża białych płyt,
co dodatkowo porządkuje optycznie przestrzeń.

Na biurku z pojemnym kontenerkiem z szufladami wreszcie jest miejsce
na wszystkie niezbędne przedmioty. Kącikowi do nauki przytulności
dodaje mata akustyczna (wyciszająca gąbka), którą wykończono ścianę
za biurkiem. Można do niej przypinać pinezkami notatki.

ytych
Im więcej rzeczy ukr
zy
w szafkach, tym więks
porządek w pokoju.

Otwarte wnęki mebli zostały podświetlone listwami LED.
Teraz drobiazgi i książki są odpowiednio wyeksponowane.

Łóżko: mebel wielofunkcyjny
Meble na zamówienie:
szafa, łóżko, biurko, reg
ały



Farba (Para) 
Lampa sufitowa (Argon

Lampy) 
Kinkiet przy łóżku (M
arkslojd) 

Lampka biurkowa (IKEA
)
Panele Fluffo (fluffo.pl)

Mata akustyczna (Alleg

ro) 





Razem

15 750 zł
360 zł
856 zł
210 zł
59 zł
3000 zł
168 zł

20 403 zł

(bez kosztów robocizny
)

IZA SZEWC,
PROJEKTANTKA

Nowa szafa na ubrania wtapia się w ścianę,
dzięki czemu na pierwszy plan wysuwa się żółta zabudowa.
Meble nie mają uchwytów, otwierają się po delikatnym
naciśnięciu frontu (system tip-on).

Bardzo ważnym sprzętem
w pokoju nastolatka jest łóżko.
To na nim – a nie przy biurku
– dziecko najczęściej się uczy.
Zadbajmy więc i o wygodę,
i o atrakcyjny wygląd mebla.
Aby dało się komfortowo
korzystać z niego na siedząco,
warto zrobić tapicerowany
zagłówek, a nawet cały bok
łóżka. Ja często wykorzystuję
miękkie gąbki Fluffo o różnych
kształtach i kolorach. Sprawdzają się nie tylko jako zagłówek
– pełnią też funkcję wyciszającą, no i są atrakcyjne wizualnie.
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