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POKÓJ DZIECKA

W pokoju kibica FC Barcelona nie mogło zabraknąć zieleni świeżej  
murawy i futbolowych motywów. Aby Szymek mógł się skupić  
na czymś więcej niż hobby, aranżację równoważy spokojna szarość.

emocje
Piłkarskie  

tekst i stylizacja KArOlInA KlEPACKA  zdjęcia MArCIn CZEChOwICZ  projekt KAtArZynA rOhDE

R
ok temu zapadła decyzja: Szymon 
dostanie nowy, większy pokój – będzie  
on urządzony w dawnej sypialni rodziców.  
O aranżację pomieszczenia poproszono 
Katarzynę Rohde. Projektantka od razu 

wiedziała, że ma do czynienia z miłośnikiem piłki 
nożnej: plakaty na ścianie i ulubione zabawki świadczyły 
o tym dobitnie. Rozmowa z rodzicami i chłopcem 
upewniła ją co do koncepcji stylistycznej wnętrza. 

W umeblowaniu bardzo ważne było zapewnienie 
dodatkowego miejsca do spania, bo chłopiec często 
zaprasza kolegów na wspólne oglądanie meczów.  
Znakomicie sprawdziło się tu więc łóżko z kolekcji 
Evolve marki Meble VOX – jego dolna szuflada  
nie służy do chowania pościeli, lecz jest wyposażona  
w stelaż z materacem. Biurko z tej samej kolekcji 
umieszczone zostało przy oknie, czyli w strefie naj- 
lepiej oświetlonej światłem dziennym. Umeblowanie 
uzupełnia regał na książki i zabawki. Największym,  
choć nierzucającym się w oczy meblem jest wykonana 
na zamówienie szara szafa narożna (za plecami chłopca 
na zdjęciu po prawej). Dyskretnie zajmuje jedną  
ze ścian i pozwala schować większość rzeczy Szymona, 
dzięki czemu pokój jest przestronniejszy i zostaje  
więcej miejsca do zabawy. 

Żeby Szymon mógł oglądać rozgrywki piłkarskie  
i śledzić karierę swoich piłkarskich idoli, rodzice 
sprawili mu prezent – własny telewizor. Urządzenie 
zostało zawieszone na ścianie. Telewizor, przyklejona 
obok niego sylwetka piłkarza, zielony dywan-boisko 
oraz puf w kształcie piłki są spełnieniem wnętrzarskich 
pragnień Szymona, który od pierwszego wejrzenia 
pokochał swój nowy pokój.  
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nAuKA I ZAbAwA
Biurko ma dość duży blat – można przy nim  

wygodnie odrabiać lekcje. zmieścił się też  
komputer, który służy nie tylko do grania  

(oczywiście w Fifę), ale też pogłębiania wiedzy.
GDZIE KuPIĆ: 

Łóżko, regał i biurko evolve – Meble VoX;  
krzesło, lampka – red onion; pościel, żółte  

i zielone pojemniki – ikea; dywan – kids town; 
tapeta as creation – leroy Merlin;  

puf piłka – ecopuf

Szymon
10-latek, który pragnie  

zostać zawodowym piłkarzem.  
jest bardzo zajęty: trenuje piłkę  

i hokej, uczy się języka  
hiszpańskiego oraz gry w szachy,  

jest też ministrantem. Uwielbia  
czytać książki i czasopisma  
sportowe, a także budować  

pojazdy z klocków  
lego. 



POKÓJ DZIECKA
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WygODNE KRZESła

92
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diago,  
aluminium, sklejka,  

tabanda.pl

porta Venezia, 
plastik, drewno, 
dadodesign.pl

Feel,  
drewno dębowe,  
designconcept.pl

1360 zł

GOl! 
dynamiczna naklejka z imieniem właściciela pokoju zamówiona  
została w sklepie internetowym wicam.com.pl i stanowi graficzne  
obramowanie dla telewizora. strefę piłkarskich emocji wyznaczają  
też puf i dywan. W strefie snu jest spokojniej: dominują szarości  
i regularne wzory pościeli oraz tapety.

 

Urządzając pokój, trzeba nie tylko uwzględnić hobby  
kilkulatka i dopracować projekt stylistycznie, ale również 
zastosować rozwiązania, które sprawią, że wnętrze będzie 
funkcjonalne. ponieważ ściana w strefie łóżka jest szcze- 
gólnie narażona na zabrudzenia, warto nakleić na nią  
np. zmywalną tapetę winylową, ewentualnie pomalować  
farbą odporną na zmywanie. koniecznie trzeba pomyśleć  
o dobrym oświetleniu do czytania w łóżku oraz o miejscu  
na odłożenie książki. zaraz przy biurku – również odpowied-
nio oświetlonym) powinien znaleźć się mebel na podręczniki 
i szkolne przybory. Na pewno przyda się miękki dywan  
położony przy łóżku, by dziecko, wstając, czuło pod stopami 
miłe ciepło, a nie zimną podłogę. zegar na wprost łóżka  
pomoże w porannej mobilizacji. 

w pokoju dziecka oprócz aranżacji 
ważne są praktyczne rozwiązania.

1100 zł

Katarzyna rohde 
hOME & StylE 
www.homeandstyle.pl  
kasia@homeandstyle.pl 
tel. 501 44 22 55


