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POKÓJ DZIECKA

W królestwie Gabrysi jest jasno, wesoło, a jednocześnie elegancko.  
I wszystko się tu mieści. To „wszystko” oznacza ulubiony fiolet, szafę 
pełną ubrań, książki, zabawki oraz... życie towarzyskie dziewczynki.  

 słońca
Pokój pełen

W strOnĘ śWIAtłA 
Okno skierowane jest na południe, dlatego pokój najczęściej jest skąpany  
w słońcu. Białe meble odbijają promienie słoneczne, dzięki czemu przestrzeń 
wydaje się większa niż w rzeczywistośći, a kolory wyposażenia i dodatków 
– jeszcze radośniejsze. Zielony fotel Nido Nest po rozłożeniu może być 
materacem dla gości. Dywan to przycięta i obszyta wykładzina Komfort. 

teKst i styliZacja KArOlInA KlEPACKA  ZDjęcia MArCIn CZEChOWICZ  prOjeKt EWElInA PArA/rED DEsIgn

GabrysIa
Uzdolniona plastycznie  

dziewięciolatka. Interesuje się modą  

i literaturą, a ostatnio również 

projektowaniem wnętrz. Bardzo lubi 

spędzać czas w swoim pokoju  

– chętnie przyjmuje w nim swoje  

kuzynki i koleżanki  

z sąsiedztwa. 

KąCIK nAuKOWy 
Umeblowany jest prosto  
i niedrogo – białe biurko, 
krzesło i lampka pochodzą  
z iKea. Biurko ustawiono  
pod oknem, bo to najlepsze  
miejsce do pracy.

bEZ DnA 
im mniej otwartych półek, tym większe 
wrażenie ładu. Fronty szafy (system 
Bestå iKea) kryją nie tylko półki, ale też 
pudełka na bieliznę i wysuwane relingi 
na wieszaki. Dzięki temu mebel łączy 
funkcję garderoby, przechowalni 
zabawek oraz biblioteczki. 

szafa jak na mIarę   
Zamiast zamawiać ją u stolarza, możesz 
skomponować mebel „na miarę” z elementów 
IKEa oraz płyty gipsowo-kartonowej.

1 rozmiary i funkcje. Określ, jakie funkcje ma pełnić  

szafa: ile miejsca potrzeba na książki, a ile na ubrania. 

Dokładnie zmierz miejsce przeznaczone na mebel, 

pamiętając, że ściany nie zawsze są proste. 

2 Planner. Na stronie ikea.pl wejdź w zakładkę 

„planowanie z iKea”. Znajdziesz  tam programy, które 

pozwalają samodzielnie zaprojektować zestaw mebli, 

wykorzystując kilka systemów przechowywania. programy  

są łatwe w obsłudze i pokazują koszt wybranego rozwiązania. 

3 Maskowanie. jest mało prawdopodobne, by mebel  

co do centymetra wypełniał miejsce dla niego prze- 

znaczone. ale niewielkie odstępy po bokach czy pod 

sufitem można dokładnie zamaskować płytą z kartongipsu. 

Właśnie dlatego szafę Gabrysi otacza zielona „rama”. 

Nasze      porady
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ODWAżnIE
ciemny fiolet jest 
mocnym kolorem, ale  
w towarzystwie bieli 
i w jasnym pokoju 
bardzo dobrze się 
sprawdza. Filcowy  
kot marki lilyshop  
jest dodatkowym 
siedziskiem (ze sklepu 
Walma dla domu  
– tylko polski design). 

śCIAnA słÓW
tapeta ze sklepu artfunk  
została umieszczona  
w strefie wypoczynku  
i snu. Obok łóżka 
zamiast stolika nocnego 
stoi popularny lack  
z iKea, który przydaje 
się, kiedy przychodzą 
koleżanki. Wszystkie 
meble są białe, by nie 
konkurowały z nasyconą 
zielenią i fioletem. 

Dziękujemy sklepom walma Dla Domu – tylko polski Dizajn oraz ikea za użyczenie przeDmiotów Do sesji. 
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lampy wiszące

629 zł

525 zł

Oval marki Kafti, 

abażur z tworzywa, 

44x21 cm, 

fabrykaform.pl

Doom pink transparent 

marki Moma studio, 

poliwęglan, 1,5 kg, 

28x46cm, momastudio.pl

torna, daje skupione  

i rozproszone światło, 

abażur z tworzywa, 

27x56 cm, dł. kabla: 

1,4 m, IKEA

Minicone firmy leitmotiv,  

klosz metalowy, śr. 32 cm,  

dł. kabla 160 cm. redonion.pl
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Gabrysia ma ulubioną barwę, fiolet. i do swojego pokoju 
wyszukała tapetę w kwiatowy wzór właśnie w tym kolorze. 
Uznałam jednak, że taka tapeta będzie zbyt absorbująca, 
przez co może zdominować wnętrze i przeszkadzać w kon-
centracji. chociaż nie było to łatwe, Gabrysia postanowiła 
mi zaufać w tej kwestii. Zaproponowałam tapetę w literki 
– subtelną, dziewczęcą, ale nie „dziecinną”. tapeta pojawi-
ła się na ścianie za łóżkiem, w dość widocznym miejscu. 
Mimo delikatnego wzoru daje mocny efekt. Do barw liter  
na tapecie dobrane zostały odcienie farb na ścianach  
– ulubuionego fioletu i rozweselającej zieleni. Właścicielka 
pokoju jest z takiego rozwiązania bardzo zadowolona.

Wybierając tak charakterystyczny elemenet dekoracji,  

nie zawsze należy się kierować gustem dziecka. 

Wzór tapety do pokoju dziecka

Ewelina Para 
redDesign 
www.reddesign.pl
tel. 607 796 668

259,99 zł

189 zł
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