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Mały pokói dziecka
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Marto Suchodolska

Pokój dziecięcy to prawdziwe aranżacyjne wyzwanie!

Dyrektor kreatywna Westwing.pl,

Zwłaszcza, gdy jest niewielki. Podpowiadamy jak

doświadczona dziennikarka
z branży home & living

na niedużej przestrzeni stworzyć wygodne miejsce
do zabawy i wypoczynku dla małego człowieka.

1. JASNA KOLORYSTYKA. Na początek pomaluj ściany na biało
lub chłodnymi odcieniami, np. szarości lub błękitu. Tc kolory odbijają
światło dzienne i optycznie powiększają pomieszczenie.
2. DUŻO ŚWIATŁA. Nie ograniczaj oświetlenia do jednego klosza
na środku pokoju. Postaw przy łóżeczku nocną lampkę, powieś na ścianie
nastrojową girlandę. Zrezygnuj też z ciężkich zasłon i firanek, które zabierają
światło dzienne i przestrzeń, a w ich miejsce zamontuj rolety z radosnym
motywem.
3. TAPETY I NAKLEJKI. Jeśli pomieszczenie nic ma idealnego rozkładu,
możesz je optycznie zmienić stosując tapety lub naklejki. Pamiętaj,
że drobne wzorki oddalają ścianę, a duże - przybliżają.
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4. FUNKCJONALNE MEBLE. Dziecięce ubrania i dodatki nie zajmują
wiele miejsca, więc średniej wielkości szafa lub pojemna komoda wystarczą.
Warto zainwestować w łóżko piętrowe, aby przestrzeń pod nim wykorzystać
na kącik do zabawy, nauki czy garderobę. Pamiętaj też, aby wybierać meble
0 zaokrąglonych krawędziach, bo namałej przestrzeni łatwiej o wypadek.
5. PÓŁKI. Do przechowywaniaksiążek i niewielkich zabawek wybierz
zawieszane półki, np. w kształcie domków czy plastrów miodu.Można je
rozmieścić na różnych wysokościach i stworzyć z nich ciekawą
ozdobę ściany.
6. SKRZYNIE I PUFY. Zabawki w pokoju dziecka są wszędzie.
Jeśli chcesz choć trochę nad nimi zapanować, kup ładowne skrzynie
1 pudełka, które można ustawiać jedno na drugim. W roli pojemników
sprawdzą się też pufy i siedziska.
7. PRZESTRZEŃ DO ZABAWY. Nawet w niewielkim pokoju możesz
stworzyć miejsce, w którym dziecko będzie mogło rozwijać się artystycznie.
Powieś nadrzwiach lub szafie tablice kredową, pomaluj fragment ściany farbą
magnetyczną, rozwieś wzdłuż pokojukawałek sznurka i pozwól dziecku
rysować i wieszać swoje prace tam,gdzie chce. W ten sposób
od najmłodszych lat będzie ćwiczyło... aranżację wnętrz!

PROMOCJA •

1. Dekoracja ścienna „Magic", 189 zł, www.westwing.pl 2. Naklejka ścienna „Wildlife", 139 zł, www.westwing.pl
3. Komoda „Mathilde", 1249 zł, www.westwing.pl 4. Girlanda świetlna „Sea Grey", 55 zł, westwing.pl
5. Komplet 3 półek „Casitas Multi", 269 zł, www.westwing.pl
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