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Z CHARAKTEREM 
Dominująca we wnętrzu ciemna tapeta 
w kratę potrzebuje jasnego, lekkiego 
towarzystwa. Stąd duże łóżko z pościelą 
i narzutą w kolorze kości słoniowej, 
minimalna liczba dekoracji oraz biata 
podłoga - elementy przywodzą na myśl 
styl skandynawski. Tapety szwedzkiej 
marki Eco do kupienia w JVD 
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Niedługo jesień, potem 
zima... Zbliża się czas, 
kiedy nasze myśli coraz 
częściej krążą wokół 
sypialni. Podpowiadamy, 
jak ją urządzić, 
aby stała się miejscem 
przytulnym, w którym 
pragniemy odpocząć 
i śnić pogodne sny. 

Lampa wisząca 
Milou, śr. 32 cm, 
sfmeble.pl 
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TEKST OLGA KASS 
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Łóżko Student, ze stelażem, 140x200 cm 
sklejka 100% drewno, snimisie.pl 

Panoramiczny, ścienny 
kominek elektryczny 
Sp 16, Dimpiex, 
emultimax.pl/kominki 

Zasłona w kratę 
Maddley Lin, 
140x240 cm, 

villadecor.pl 
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:£'?t W Dywan Natur, 
140x200 cm 
100% wełna 
westwing.pl mm 
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Pled Herring Blue, 
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Regat Wally III, Actona, 
95x62x40 cm, 

bambus, półki z MDF, 
meble.pl 

BiMISH. 



MODNE PASTELE 
Subtelne odcienie mięty i pudrowego różu ocieplają wnętrze, 
a jednocześnie ożywiają dominującą biel. Zestaw kolorów idealnych 
do sypialni - działających relaksujące, przynoszących ukojenie. 
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Lampa wisząca Silver Mint, 
śr. 32 cm, villadecor.pl 

Taca do tozka marki Cinas 
składana, drewno mahoniowe, 

36x58x23 cm 
all4home.pl 

Lozko Hebe marki Sits, tkanina: Mattis light 
turquoise, od 140x200 cm, momastudio.pl 
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Poduszka Arne Jacobsen Vintage ABG 

marki Design Letters, 38x26 cm, 
fabrykaform.pl 

84 M jak mieszkanie październik 2015 
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Stolik Price Star S, 
40x40x40 cm, 

bambus i ptyta MDF, 
Jysk 
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STYLOWA PODROŻ CIEPŁO Z NATURY 

Lampa stołowa Aimar 
westwing.pl 

Regal z szufladkami 
81x76x19 cm 

na zamówienie 
agamartiri.com 

Lustro stojące Ikea 
PS 2014, 48x25 cm 

lita brzoza. IKEA 

Komplet pościeli Samochód 
160x200 cm, poszewka na poduszkę 

70x80cm, bawetna, dekoria.pl Metalowa puszka 
z wizerunkiem kota 

4x8x11 cm, 
opaandcompany.com 

Kinkiet Ball 
LED, IP 20, 

espotlight.pl M 
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Lozko Romance, 
tapicerowane tkaniną 
skórą lub ekoskórą 
stelaż dąb bielony 

Paged Meble Lożko tapicerowane 
Sandra, 160x200 cm 

Black Red White 
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DREWNO I SKORA 
Wielokolorowa pościel Kaleido marki Harlequin i czerwona lampa 
podłogowa idealnie wpisują się w sypialnię czerpiącą inspirację 
zarówno z loftu, jak i stylu kolonialnego. W roli łącznika świetnie 
sprawdziły się drewno, skóra i kolor. 

Lampa podłogowa 
Projecteur, 
bonami.pl 

Kominek 
elektryczny 

Gisella 
Dimplex, 

obudowa 
w kolorze 

białym, 
domer. 
com.pl 

tozko Sewilla 
ciemny orzech 
160x200 cm 
Agata Meble 

ES®. 
Fotel Sally 

Actona, skóra 
ekologiczna, 

futuri.pl 

Marokańska pufa Asli 
50x30 cm, 

domrustykalny.pl 
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Dywa£i Multi & Mix, 

i l< i jse Doctor. 
90x20icm, bawełna 

loftbar.pl 
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STYL ANGIELSKI 

Kinkiet Erie, 
metal i okleina PCV 
(imitacja jasnego 
dębu), mlamp.pl 

Poduszka Flaga Folk 
marki Lilyshop, 48x38 cm 
polishdesignnow.com 

Łozko Vixi, lite drewno - orzech dziki Primal 
zagłówek tapicerowany, sklep.Iupus73.eu 

Pudelka 
marki 

House 
Doctor, 

opaand-
company. 

com 

Komoda 
Aristocratic 

Greyhound, 
Kare Design, 

55x40x32 cm, 
MDF i metal, 

kare24.pl 


