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TEMAT NUMERU � aneks sypialny

Za ścianą
W trzypokojowym mieszkaniu dwa pokoje zajęli synowie gospodarzy.

Im samym pozostał do dyspozycji tylko salon. Na szczęście pokój
jest na tyle duży, że udało się w nim wydzielić osobną sypialnię,

i to z oknem. To nowe pomieszczenie, choć niewielkie, udało się urządzić
funkcjonalnie i przytulnie. Zapewnia także niezbędną intymność.

STYLIZACJA I ZDJĘCIA: Monika Filipiuk-Obałek PROJEKT WNĘTRZA: Katarzyna Rohde/Home & Style
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KINKIETY na giętkich ramionach
mogą dawać punktowe światło
idealne do czytania albo tworzyć
nastrój – w zależności od tego,
w którą stronę skieruje się oprawy.

Płytka szafka
nad łóżkiem ma tylko
25 cm głębokości,
jest więc bezpieczna
dla osób wstających
z łóżka – nie uderzą
się w głowę.

SYPIALNIĘ urządzono za wąską ścianką
z płyty gipsowo-kartonowej. Wnętrze
zamykają przesuwane drzwi z matowego
szkła. Od strony salonu przy ściance
stanęła szafka na telewizor.
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Podział pomieszczenia na dwa pokoje uła-
twiały okna zajmujące całą ścianę, dzięki
którym obie części są dobrze oświetlone

naturalnym światłem. Z 25-metrowego salonu na
część sypialną przeznaczono około 8 m kw.
W aneksie tym oprócz podwójnego łóżka zmie-
ściło się też sporo schowków, które rozwiązują
problem przechowywania ubrań. Szafy zajęły wol-
ną przestrzeń po obu stronach łóżka, nie było więc
już miejsca na stoliki nocne. Ich brak częściowo re-
kompensuje zawieszona pod pawlaczem płytka
szafka z frontami w kolorze zagłówka, w której
można trzymać na przykład książki.

SCHOWKI (dwie szafy stoją-
ce po obu stronach łóżka
oraz pawlacz pod sufitem)
zrobiono z lakierowanej
na półmatowo płyty MDF
w kolorze ściany. Wtapiając
się w tło, nie pomniejszają
optycznie wnętrza.

DWOJE DRZWI, przesuwa-
jących się po prowadnicach
zamocowanych do sufitu,
nie tylko zapewniają
gospodarzom prywatność
w sypialni, ale umożliwiają
również wygodne dojście
do łóżka z obydwu stron.
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Pościel,
bawełna
bonprix.pl
54,99 zł

Kinkiet,
aluminium
Philips 289 zł

Zegar, aluminium
fide.pl 433 zł

Komoda, drewno i melamina
westwing.pl 3149 zł

WYBRALIŚMY DLA WAS: w stylu wnętrza


