POKÓJ DZIECKA

Karolina Malinowska i Oliwier Janiak
wprowadzili się niedawno z trzema synami
i psem do nowego mieszkania na terenie
praskiej Soho Factory. Zobaczcie jak
urządzili pokoje swoich dzieci.

Trzy razy

chłopak
tekst i stylizacja karolina klepacka
zdjęcia Mariusz Bykowski
projekt holart studio

centrum nieuwagi

Środek pokoju to najintensywniej
eksploatowany teren zabaw, w których
meble mają nie przeszkadzać. Ściana
przy drzwiach została pomalowana
farbą tablicową. W dekoracji pokoju
ważną rolę pełnią ulubione zabawki
wyeksponowane na półkach: postaci
superbohaterów, ulubione pluszaki
i kolekcja Angry Birds.

M jak mieszkanie grudzień 2014
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POKÓJ DZIECKA

Fryderyk
i Chrystian

Nowy pokój inspiruje ich
do wymyślania zupełnie nowych
zabaw. Chłopcy chodzą
jeszcze do przedszkola,
ale starszy, Fryderyk, już
ma spakowany plecak
do pierwszej klasy.

ruchome światło

Oprócz kinkietów nad łóżkiem i wiszących pod sufitem żarówek przez pokój ciągnie się świetlna girlanda, którą można przewieszać
zmieniając scenerię. Ażurowa szafa z lewej strony wyposażona jest w kolorowe podświetlenie, które urozmaica chłopięce zabawy.
GDZIE KUPIĆ: meble – Pinio; tapeta Living – fafarafa.pl; pościel – effii.pl; poduchy, zasłona – Dekoria; lampa, girlanda – Scandinavian Living

F
praca za dwóch

Tradycyjne holenderskie krzesła szkolne towarzyszą blatowi na koziołkach.
Powyżej przewidziano miejsce na kolekcje prac Fryderyka i Chrystiana,
ale na razie ścianę zdobią edukacyjne plakaty. Smukle drabinki po obu
stronach biurka zastępują zwykłe półki.
GDZIE KUPIĆ: regal – Pinio, biurko – IKEA; krzesła HK Living
– dutchhouse.pl; drabinka – dwieagnieszki.eu, plakaty – zyrafyzszafy.pl; puf
– mofflo.pl, dywan – Kids Town; lampka na biurko, żółte pojemniki – pt-store.pl

ryderyk i Chrystian, starsi synowie Karoliny
i Oliwiera, zamieszkali w jednym pokoju,
który w przyszłości będzie można podzielić
na dwa mniejsze (są w nim dwie pary drzwi).
Niespełna roczny Julek ma inny rytm dnia niż
przedszkolaki więc dostał osobny, mniejszy pokoik.
Białe ściany, bielone dębowe podłogi, sztukaterie
i wysokie klasyczne drzwi nadające wnętrzu elegancji,
to zastosowana w całym apartamencie baza. W pozostałych
pomieszczeniach na tym tle pojawiają się akcenty
industrialne zastosowane przez głównego projektanta,
Oliwiera (projektowanie wnętrz to jego hobby).
Urządzanie pokojów chłopięcych zostało powierzone
Annie Oldze Chmielewskiej z pracowni HolArt Studio,
która wprowadziła tam styl skandynawski. Wspólnie
wybrano białe meble, wyraziste tapety i odpowiednie
do wieku i zainteresowań chłopców dekoracje. Starszaki
potrzebowały jak najwięcej wolnego miejsca na budowle
z klocków, rozkładanie kolejki, biegi i gimnastykę,
dlatego strefa snu i nauki rozmieszczone zostały pod
przeciwległymi ścianami. Pod duńską tapetą w czarno-białe
wzory stanęły dwa pełnowymiarowe łóżka, a po drugiej
stronie pokoju – dwuosobowe biurko.
M jak mieszkanie październik 2014
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Świat niemowlaka

Biel, beż i szarość tworzą stonowaną aranżację
sprzyjającą wyciszeniu dziecka. Wrażeń wzrokowych dostarczają kolorowe akcenty turkusu, żółci
oraz mięty i naklejone na ścianach ptasie dekoracje.
GDZIE KUPIĆ: łóżeczko i fotel z kolekcji Barcelona
– Pinio; naklejki, mural Zaczarowany Las, poduszka
Lisek – Kids Town; drabina – dwieagnieszki.eu;
poduszki zasłony – Dekoria; dywan, narzuta – Zara
Home; lampy wiszące Sebra – mofflo.pl

Julek

Najmłodszy członek rodziny
Janiaków ma niecały roczek.
Jego ulubiony sposób
spędzania czasu to, naturalnie,
przebywanie z mamą.
Oddzielny pokój ułatwia
usypianie, a nocne płacze
nie zakłócają snu
starszakom.

sprawy i sprawki

Karolina jest bardzo zaangażowana w dziecięce sprawy – nie
tylko jest potrójną mamą, ale też prowadzi internetowy serwis
XXXY.pl poświęcony dziecięcej tematyce. Wybierając wspólnie
z projektantką dodatki do pokoju synów kierowała się ciekawym
dizajnem i naturalnością materiałów.
GDZIE KUPIĆ: łóżeczko, komoda, skrzynia, fotel – Pinio; półki
w kształcie domków – alamo.sklep.pl; pościel – effii.pl; lampka
Królik, girlanda świetlna – Ploneres

W pokoju Julka jest spokojnie i nieco bajkowo:
na ścianach zamieszkały ptaki, przytulanki zasiadły
na każdej półce, a miękkie poduchy i tkaniny dają
przytulne ciepło. Na wyposażenie składa się typowy
zestaw niemowlaka: zabudowane szczeblami łóżeczko,
komoda do przewijania i skrzyna na pościel. Uchwyty
szuflad zostały zmienione, by pasowały do miętowej
półki w kształcie domku. Obszerny bujany fotel służy
wygodzie układających malucha do snu rodziców lub
dziadków. Komfot usypiania dają też zasłony podszyte
materiałem nieprzepuszczalnym dla światła. Pozwalają
zaciemnić wnętrze nawet w jasny dzień, jeśli Julek ma
ochotę na drzemkę. Starszym chłopcom takie same
zasłony służą do organizowania zabaw w ciemnościach.
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Anna Olga
Chmielewska

HolArt Studio
www.holartstudio.pl
pracownia@holartstudio.pl

Naklejanie na ścianie
Pokoje dziecięce to pomieszczenia bardzo dynamicznie: Tęczowa
ulegają zmianom,
kiedy
dzieci osiągają kolejne fazy
wieża Goki,
zielone-zabawki.pl
rozwoju. Często też potrzebują odświeżenia: tutaj łatwo
o zabrudzenia i zniszczenia. Dotyczy to przede
wszystkim ścian narażonych na odciski brudnych
rączek, uderzenia zabawek i realizacje rozmaitych
dziecięcych pomysłów. Dobrym sposobem
na ozdobienie tych powierzchni jest zastosowanie
naklejek, które można bezpiecznie odkleić i użyć
ponownie. Odklejanie produkowanych obecnie
wysokiej jakości naklejek (a także niektórych tapet)
nie wiąże się z pozostawieniem na ścianie śladu kleju,
ani z oderwaniem tynku. Naklejki można więc
przemieszczać w razie zmiany pomysłu na aranżację,
albo awaryjnie ukrywać pod nimi powstałe na ścianie
zniszczenia czy zabrudzenia, co oddala konieczność
szpachlowania i malowania ścian.

szczeble rozwoju

Półko-drabinka przy łóżku oprócz
oczywistej funkcji podtrzymywania
książeczek i miśków, pełni rolę instalacji
świetlnej. Sznur marokańskich lampek
pomaga uśpić Julka.

Różnokolorowa
maskotka Miś,
Zara Home

99 zł

89,9

0 zł

Miś Polarny
Isak z bawełny
organicznej,
wypełnienie
poliester,
misialala.pl

Miś Gromos,
Les Deglingos,
sztruks,
mamissima.pl

Pomysł

na prezent

Zdjęcia: serwisy prasowe

misie do przytulania

79,90 zł

