SALON

dobrze siÚ

przyïoĝyÊ!

fot. Velux

urzÈdzamy sypialniÚ

Sypialnia to nasze schronienie. Najbardziej prywatne i osobiste.
Tu nie obowiĆzuje nas gorset reprezentacyjnoğci, gdyī rzadko
kogo do niej zapraszamy. Moīemy dziaâaý egoistycznie – wyâĆcznie
we wâasnym interesie i dla wâasnej wygody.
Peâen relaks!
okój przeznaczony do celebrowania snu
to miejsce wyjĆtkowo statyczne; w ciĆgu
dnia pod wzglċdem organizacji przestrzeni
niewiele siċ tu dzieje i nieduīo powinno
zmieniaý. A jednak sypialnia jest wnċtrzem
wymagajĆcym. Tu zasypiamy i tutaj siċ
budzimy, a obu tym stanom – uğpienia i rozbudzenia – sprzyjajĆ odmienne warunki.
Pogodziý je, oto najwiċksza sztuka. ReceptĆ
jest odczytanie wâasnego kodu ksztaâtów,
kolorów i materiaâów, które sprzyjajĆ
odprċīeniu; bċdzie nam ono potrzebne
zarówno do tego, īeby zasnĆý, jak i po to, by
obudziý siċ w peâni siâ witalnych.
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Sypialnia powinna z jednej strony tchnĆý
spokojem, z drugiej – tworzyý scenografiċ
wypeâniajĆcĆ radoğciĆ īycia. Dla kaīdego
z nas moīe to oznaczaý co innego. Jednych
odprċīajĆ pastele i biel, inni relaksujĆ siċ
w otoczeniu nasyconych ciemnych barw. Dla
jednego ideaâem harmonii bċdĆ puste ğciany i powğciĆgliwy wystrój, inny lepiej
wypocznie majĆc przed oczami obraz
malarza-hedonisty w bogato zâoconej
ramie. SĆ tacy, dla których poranne sâoĕce
jest warunkiem udanego dnia, ale i tacy,
którzy wolĆ dâuīsze leniuchowanie przy
zaciĆgniċtych storach. Dlatego zastanów-

2008-12-01 18:45:27

fot. IK

EA

1

1

Ciemno-widno. Komfortowa sypialnia podzielona

na strefy ğwiatâa i póâmroku. Ciemne ğciany przytulnie
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fot. Kronopol

rozjağnia podâoga o odcieniu ğwierku kanadyjskiego
Pobudka! Nie sposób zaspaý – czuwa

gigantyczny budzik. Rozbudza teī gra kontrastu
czerni z bielĆ i mocna grafika wzorów.
To nie miejsce dla ğpiochów
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Wizja lokalna o ğwicie. Toaletka Hemnes

z litego bejcowanego drewna sosnowego
ma pojemne szuflady, do których dla porzĆdku
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moīna dopasowaý pudeâka Komplement.
Szerokoğý 110 cm, wysokoğý 191 cm;
cena ok. 700 zâ
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Kropla koloru. Wszystko uspokaja:

proste formy mebli, stonowane odcienie,
monochromatyczne obrazki na ğcianie,
nawet szaroğý narzuty. Tylko dywan
ğwieci grubo utkanĆ tċczĆ.
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fot. IKEA

Nie szkodzi – spod koâdry go nie widaý!
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fot. Sztuka Beskidzka
fot. Finezja Studio

my siċ, czego nam i naszej sypialni potrzeba. Moīe póâek wypeânionych ksiĆīkami,
których obecnoğý dla wielu przesĆdza
o poczuciu intymnoğci i zakorzenienia?
Moīe galerii ulubionych grafik? Albo nastrojowej tapety z subtelnym ornamentem za
wezgâowiem âóīka? Komfortowej wygodnej
toaletki z lustrem na póâ ğciany? A moīe
markowego sprzċtu audio z szeğcioma
dyskretnie poukrywanymi gâoğnikami albo...
telewizora? Jak juī wspomnieliğmy, sypialnia to nasze najbardziej osobiste terytorium; tu panuje wolnoğý. Jeğli dzielimy jĆ
z drugĆ osobĆ – takīe demokracja.
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Z wanny
pod koïdrÚ
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w doskonale dobranej oprawie tkanin i tapet.

Wygodna sypialnia nie musi byý bardzo
duīa. Wiċksze pokoje lepiej oddaý dzieciom
– bċdĆ w nich spċdzaý wiċcej czasu,
w dodatku w bardziej róīnorodny sposób.
Jeğli jednak architekt obdarzyâ nas sporym
wnċtrzem, zastanówmy siċ nad podziaâem
przestrzeni. Z duīej sypialni warto wydzieliý
garderobċ; moīe byý nawet przechodnia.
Prawdziwy przybytek luksusu stworzymy
âĆczĆc sypialniċ z âazienkĆ. Pomieszczenia
moīna oddzieliý tradycyjnie – ğcianĆ
z drzwiami, ale teī bardziej odwaīnie, budujĆc pomiċdzy nimi murek, stawiajĆc niepeânĆ
fot. Roca
ğciankċ z pâyt g-k, luksferów czy piaskowanego szkâa. Albo piċkny parawan. Jeğli przegroda nie bċdzie szczelna, pozostawmy
w âazience umywalkċ i wannċ lub natrysk; toaletċ lepiej wyprowadziý na zewnĆtrz.

Taki zestaw znajdziemy tylko w renomowanym
showroomie oferujĆcym caâe linie dekoracyjne
uznanych marek, od tapet i dywanów przez
materiaây zasâonowe i obiciowe, aī po drobne
ozdoby
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Wieczorowy koktajl. Ciekawa interpretacja

modnego stylu fusion; meble i sprzċty
z róīnych czasów i bajek stylistycznych âĆczy
jedna gama kolorystyczna
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Malowany ptak. Farba i pċdzel we wâağci-

wych rċkach z powodzeniem zastĆpiĆ meble;
domalowane wezgâowie z dekoracjĆ na
motywach ludowych, wykonanĆ w zupeânie
nierustykalnej palecie barw
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fot. Decodore

Ze starego romansu. Piċkne metalowe

âóīko i toaletka z krysztaâowym lustrem

Sâoĕce poâudnia. Surowoğý ğcian âagodzĆ

piċkna giċta rama âóīka, niebanalne formy
lamp i kolory poğcieli. A takīe ğwiatâo, jak znad
Morza Ğródziemnego
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W paâacu suâtana. Tapicerowany miċkki

zagâówek: podpora dla poduszek i raj dla
pleców. A dla wnċtrza – niebanalna ozdoba
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fot. Faber
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fot. Beckers
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Wokóï

snu

Jeğli sypialnia sâuīy tylko do spania i wypoczynku, pierwsze skrzypce gra w niej âóīko.
Dwuosobowe najlepiej postawiý poğrodku
jednej ze ğcian, tak by z obu stron zachowaý
do niego równie âatwy dostċp. Iğcie
królewskĆ rangċ nadamy mu ustawiajĆc je,
jak wyspċ, w centrum pokoju. Takie âoīe
moīe byý wystawne, zdobione dekoracyjnym wezgâowiem i zwieĕczone baldachimem; moīe teī byý obrazem czystej
funkcji w postaci materaca na minimalistycznym, drewnianym czy rattanowym
stelaīu. Waīne, by spaâo siċ na nim wygodnie, a to oznacza co najmniej 140 cm
szerokoğci i 200 cm dâugoğci dla dwóch
osób i – odpowiednio – 80 i 200 cm dla
jednej. To ledwie minimum; domownicy
o potċīnej budowie i wzroğcie powyīej
190 cm nie wyğpiĆ siċ w takich warunkach.
Dla nich, a takīe dla tych, którzy po prostu
lubiĆ mieý nocĆ duīo swobody, odpowiedniejsze bċdzie podwójne âóīko o wymiarach 200 x 220 cm lub pojedyncze:
120 x 220 cm.
Obok âóīka – nocne szafki. MogĆ byý
nieduīe, wystarczy by zmieğciây siċ na
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nich lampka, szklanka soku i kilka ksiĆīek. Moīemy skomponowaý ciekawy
zestaw autorski z róīnych szafek, dostosowanych stylem do indywidualnoğci
uīytkowników, albo kupiý komódki
w komplecie z âóīkiem – taki nieco hotelowy âad warto przeâamaý ciekawymi
dodatkami: kapĆ, poduszkami, ğciennĆ
dekoracjĆ.
Duīe sklepy meblarskie proponujĆ
praktyczne zestawy: ramċ âóīka, z której
szafki wysuwajĆ siċ na boki. Pozwala to
regulowaý szerokoğý zabudowy, a w przypadku niewielkiej sypialni, estetycznie
zagospodarowaý nawet caâĆ ğcianċ za
âóīkiem. Szafki moīe zastĆpiý dâuga póâka
lub system póâek nad wezgâowiem.
Poniewaī muszĆ byý zamocowane
w zasiċgu rċki, najlepiej sprawdzĆ siċ przy
âóīku o szerokiej ramie, którego materac
jest o kilkanağcie centymetrów odsuniċty
od ğciany – unikniemy wtedy bolesnych
guzów. Tym, którzy w âóīku lubiĆ nie tylko
spaý, spodobajĆ siċ mobile: stoliki-nakâadki na kóâkach. Po nasuniċciu na
âóīko umoīliwiĆ nam pracċ z ksiĆīkĆ
lub laptopem, a nawet... prawdziwĆ ucztċ
w poğcieli.
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Oszczċdnie i trendy. Zamiast ramy
fot. Azuvi

ze stelaīem – zâoīony materac w eleganckiej
wysmakowanej szacie. Orientalny âad tego
wnċtrza wzmacnia monochromatyczna paleta

fot. Velux
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barw i châód ceramicznej posadzki
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Jak pâaszczka. Pod skosami poddasza

wygodċ zapewni nam niska rama âóīka
ustawiona bezpoğrednio na podâodze. Warto
wtedy zadbaý o szczególnie atrakcyjnĆ narzutċ
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Robaczek ğwiċtojaĕski. Oprawa diodowa

Flex Led na giċtkim ramieniu dâugoğci 50 cm
jest energooszczċdna (pobiera tylko 1W
fot. Krulen

mocy!), prawie siċ nie nagrzewa, a w dodatku

fot. Poliform

czytajĆc przy niej, nikomu nie przeszkadzamy
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Wielkie spanie. System Dream pomysâu

Marcela Wandersa: moduâowa konstrukcja
pozwala dowolnie ksztaâtowaý wezgâowie
z tapicerowanych paneli ğciennych.
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Do kompletu: póâki na ğcianċ oraz trzy modele
stolików nocnych
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Warunkiem udanego dnia jest regenerujĆcy
sen nocĆ. Dlatego nie īaâujmy czasu na
wybór wâağciwego materaca. Na zbyt
miċkkim nasz krċgosâup siċ deformuje,
a ciaâo zapada, z trudem zmieniajĆc
pozycjċ, twardy zağ sprawi, īe w poszukiwaniu wygody bċdziemy siċ wierciý, a rano
obudzi nas ból miċğni. Dobry materac
powinien umoīliwiaý ciaâu przyjċcie naturalnej pozycji i uâatwiaý oddychanie. Musimy
wiċc dopasowaý go do naszej wagi,
budowy i nocnych nawyków.
Komfortowy materac nie ma wiele wspólnego z dawnĆ gĆbkĆ; zwykle to konstrukcja
warstwowa, o kilku – od trzech do siedmiu
– strefach twardoğci, wykazujĆcych elastycznoğý punktowĆ. Materac wielostrefowy
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doceniĆ zwâaszcza osoby ciċīsze, elastycznoğý punktowa zapewni z kolei spokojne
noce tym, których partnerzy wiercĆ siċ podczas snu.
Do najpopularniejszych modeli naleīĆ
materace typu bonell (wypeânione sprċīynami o róīnej ğrednicy, a wiċc róīnym
stopniu ugiċcia), kieszonkowe (ze sprċīynami umieszczonymi w osobnych kieszonkach z tkaniny) oraz lateksowe (wykonane
z mieszanki lateksu naturalnego i syntetycznego). Te ostatnie sĆ bardzo trwaâe
i odporne na pleğnie; lateks daje moīliwoğý
indywidualnego ksztaâtowania, a duīa elastycznoğý sprawia, īe ğwietnie dopasowuje
siċ do stelaīy regulowanych. Materace
lateksowe sĆ przy tym ciche, podobnie jak

kieszonkowe, w których odgâosy uginajĆcych siċ sprċīyn tâumi tkanina kieszonek.
„Mercedesami wğród materaców” sĆ
pianki termoelastyczne, reagujĆce nie tylko
na nacisk, ale i na temperaturċ. Pod wpâywem ciepâa emitowanego przez nasze ciaâo
materac, w pierwszej chwili oīywczo twardy, stopniowo dopasowuje siċ do naszej
sylwetki, zapewniajĆc jej miċkkĆ ale
sprċīystĆ otulinċ.
Wielbiciele spartaĕskiego trybu īycia
mogĆ wybraý produkt caâkowicie naturalny: baweâniany materac wypeâniony
âuskĆ gryczanĆ – nieuczulajĆcĆ, mniej
twardĆ niī wâókno kokosowe, twardszĆ
jednak od materaców lateksowych i sprċīynowych.
Pomysâem na komfort jest zamówienie
materaca „na miarċ” – z takim bardzo
szybko dojdziemy do nocnego porozumienia. Przy zakupie gotowego warunkiem koniecznym jest moīliwoğý jego
wypróbowania. Warto teī kupiý do kompletu niealergizujĆcy pokrowiec, który
moīna praý w pralce.
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