METAMORFOZY

POKÓJ MALUCHA

Dodatki w czerwonym kolorze rozweseliły
wnętrze o stonowanej kolorystyce.
Aby nie było wątpliwości, kto teraz zajmuje
pokój, na ścianie zawieszono literki
ułożone w imię dziewczynki.

Tu jest pomysł!
Komoda ze zdejmowanym
przewijakiem – kiedy ten
przestanie być potrzebny,
łatwo będzie go zdemontować,
nie wymieniając całego mebla.

Inny cel
W NAJMNIEJSZYM POKOJU W MIESZKANIU,
PRZEZNACZONYM POCZĄTKOWO NA WYMARZONY
GABINET, ZAMIESZKAŁA MALUTKA KORNELIA.
TRZEBA WIĘC BYŁO DOSTOSOWAĆ WNĘTRZE
DO POTRZEB MALUCHA.

KTO TU
MIESZKA?

Kornelia
niemowlę

Do pokoju wstawiono meble dla niemowlaka (z kolekcji Mini firmy Pinio):
łóżeczko z materacem o regulowanej
wysokości i szufladą u dołu oraz komodę
z przewijakiem. Dywan ze sztucznych
włókien zastąpiono bawełnianym,
nadającym się do prania w pralce.

PRZED
W pokoju właścic
iele
elegancko wykońc zdążyli tylko
zyć
– pomalowali je na ściany
popielaty kolor
i przykleili listwy
sztukateryjne.
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POKÓJ MALUCHA

iedy Ania i Patryk przeprowadzali się do nowego mieszkania,
okazało się, że za kilka miesięcy urodzi im się dziecko.
Na szczęście mieli pokój, który mogli przeznaczyć dla malucha.
Co prawda planowali urządzić w nim gabinet, ale zmiana przeznaczenia
nie stwarzała kłopotu. Problemem natomiast było funkcjonalne zagospodarowanie tak malutkiego (zaledwie siedmiometrowego!) pomieszczenia – do tego fachowa pomoc okazała się niezbędna. Projektantce
udało się zmieścić wszystkie meble potrzebne i dziecku, i opiekującym
się nim rodzicom, udekorowała również wnętrze, ożywiając jego
zbyt poważny wystrój.

K

W kąciku zmieścił się
rozkładany fotel
i stojąca lampa.
Mama Kornelii może
tu wygodnie usiąść
(a nawet się położyć),
by w razie potrzeby
czuwać nad dzieckiem także w nocy.

PROJEKT I STYLIZACJA: Anna Olga Chmielewska/HolArt Studio ZDJĘCIA: Anna Tryczyńska

PRZED
Płytka wnęka była
za
regałem. Ze wzglę budowana
du na otwarte
półki mebel nie do
końca nadawał
się do niemowlęc
ego pokoju.

Ponieważ dodatkowy
mebel do przechowywania ubranek
i zabawek już by się
nie zmieścił, projektantka zmodernizowała regał. Część
półek została zasłonięta drzwiczkami
– tak powstały
schowki na rzeczy,
które nie powinny
leżeć na widoku.

Za pomoc w metamorfozie dziękujemy firmom: Pinio (meble), Arkos (fotel), Kids Town (czerwone pudełka), Effii (pościel i kocyk),
Kids Concept (dywan), dekoria.pl (poszewki), lifka.pl (poduszki).

7

