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POKÓJ DZIECKA

3 
KOLOROWE

PODUSZKI

DlA DZIECKA I DlA rODZICÓw 
W pokoju niemowlęcia ważna jest strona praktyczna, 

ułatwiająca pielęgnację. Dlatego szafa znajduje się  
blisko łóżeczka, na którym umieszczany jest przewijak. 

Pokój ma służyć dziewczynce przez wiele lat.  
Z czasem łóżeczko zmieni się na większe, a mały stolik 

zostanie zastąpiony biurkiem. 
GDZIE KUPIĆ MEBlE I DODATKI

Łóżeczko – Tesco, dywan, pluszowy buldog – IKEA,  
narzuta, poduszka, koszyk – Caramella, lampa – Kafti, 

tapeta – Artfunk, szafa – wykonana na zamówienie 

Urządzanie pokoju zaczęło się nietypowo – od tapety. Oprócz niej  
na małą Ninę czekało łóżeczko po starszej siostrze. Po narodzinach 
dziewczynki pokój stopniowo zapełniał się meblami i coraz 
odważniejszymi kolorami: zielenią, różem i świetlistą żółcią.
OPRACOWAnIE KArOlInA KlEPACKA  STyLIZACjA KArOlInA KlEPACKA  
ZDjęCIA KAlBAr PROjEKT EwElInA PArA/rED DEsIGn

NINA
jest niespełna roczną, wesołą
i wszędobylską dziewczynką.  

Kolory pokoju oddają jej radosny 
charakter, a ustawienie mebli pozwala 

swobodnie bawić się na podłodze.  
na czworakach zwiedza cały dom, 

kończąc każdą wyprawę  
wśród swoich  

zabawek.

ZABAwA KOlOrEM
Każda ze ścian jest inna: np. róż i wzory 

dominują na jednej, podczas gdy  
na przeciwległej rządzi zieleń i geometria. 

Biały fotel jest bardzo przydatny: po 
rozłożeniu zamienia się w łóżko, na którym 

jedno z rodziców w razie potrzeby może 
czuwać przy dziecku. Złożony, daje 

dodatkowe miejsce na podłodze do zabaw 
ze starszą siostrą i kuzynką. 
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PROmyK słońca

Poduszka Polarny Jasiek, 
35x35 cm, Endo

Poszewka Pique, 48x48 cm,  
idadutka.com

29,90 zł

110 zł

65 zł

Poduszka Follow the Rabbit  
35x35 cm, Pakamera

Rodzice niny planowali pojemną szafę 
wnękową, zajmującą całą jedną ścianę. 
Zaproponowałam im jednak pakowną 
szafę według mojego projektu. Pomysł 
bardzo się im spodobał. Zależało mi,  
by szafa wyglądała na mebel dziecięcy 
– stąd połączenie bieli z żółcią oraz 
zabawne uchwyty. Oprócz wysuwanych 
szafek na kółkach w zabudowie znalazły 
się również otwarte wnęki na zabawki  
i książki. Za frontami kryją się różnej 
wielkości półki na ubranka, drążki  
na wieszaki, a także wysuwane kosze  
na bieliznę, dzięki czemu mebel jest 
bardzo funkcjonalny.

Pomysłowo zaprojektowany mebel jest 

wygodny w użyciu i z powodzeniem 

zastępuje szafę wnękową. 

Ewelina Para  
architekt wnętrz
tel. 607 796 668 
www.reddesign.pl

Kolorowa szafa ma wymiar
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Jak uRządzić  
POKój DZIECKA 

Liczne zabawki, ubranka i pościel 
wymagają dużej ilości schowków.  
Gdzie je umieścić, by zachować 
wolną przestrzeń do zabawy?

1 Półki ścienne są poza zasięgiem 

dziecka. można na nich umieścić 

rzadziej używane zabawki, książki  

i fotografie. Otwarte półki mogą pełnić  

funkcję dekoracyjnej wystawy.

2 Pojemniki na zabawki warto ukryć 

pod meblami, ale powinny być łatwo 

dostępne. jeśli mają kółka, można  

je bez problemu przetransportować tam, 

gdzie są najbardziej potrzebne, a później 

wsunąć na miejsce.

3  Pojemna szafa z dużą ilością 

schowków pomaga utrzymać 

porządek. nie traci się czasu na 

poszukiwania potrzebnych rzeczy, gdy 

przychodzi pora spaceru albo konieczne 

jest szybkie przebranie dziecka.

4  Podłoga w pokoju malucha pełni 

bardzo ważną funkcję – na niej 

dziecko się bawi. Pozostawmy tam 

kilka ulubionych zabawek, tak by zawsze 

były w zasięgu dziecięcych rączek.

Warto wiedzieć

Dziękujemy sklepom caramella i iKea 
za uDostępnienie przeDmiotów Do sesji

nA ZIElOnEJ śCIAnIE 
Białe kubiki z kolorowymi tylnymi sciankami zostały wypatrzone w sklepie 
internetowym Tchibo. Były tanie i kolorystycznie pasowały do pokoju. 
Projektantka uznała, że doskonale spełnią funkcje półek na zabawki. Ułożyła 
z nich geometryczną kompozycję nad stolikiem i krzesełkami z IKEA.
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PÓłKA MA KÓłKA
Zamiast tradycyjnych szuflad czy szafek u dołu szafy są 
trzy wysuwane szafki na kółkach. joanna, mama niny, 
uważa je ze świetny wynalazek. Teraz dziewczynka jest  
za mała, by samodzielnie korzystać z tych ruchomych 
schowków na zabawki, ale wkrótce sie to zmieni. 

wysTAwA lAlEK
Do niektórych zabawek nina musi jeszcze dorosnąć.  
na razie więc ręcznie robione lalki przywiezione z Węgier 
o Hiszpanii, szmaciany konik i miś są częścią oryginalnej 
kolekcji, wyeksponowanej na półkach.


