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u r z d z a m y  s y p i a l n i

dobrze si

Sypialnia to nasze schronienie. Najbardziej prywatne i osobiste. 

Tu nie obowi zuje nas gorset reprezentacyjno ci, gdy  rzadko 

kogo do niej zapraszamy. Mo emy dzia a  egoistycznie – wy cznie 

we w asnym interesie i dla w asnej wygody. 

Pe en relaks!

Pokój przeznaczony do celebrowania snu 

to miejsce wyj tkowo statyczne; w ci gu

dnia pod wzgl dem organizacji przestrzeni 

niewiele si  tu dzieje i niedu o powinno 

zmienia . A jednak sypialnia jest wn trzem

wymagaj cym. Tu zasypiamy i tutaj si

budzimy, a obu tym stanom – u pienia i roz-

budzenia – sprzyjaj  odmienne warunki. 

Pogodzi  je, oto najwi ksza sztuka. Recept

jest odczytanie w asnego kodu kszta tów, 

kolorów i materia ów, które sprzyjaj

odpr eniu; b dzie nam ono potrzebne 

zarówno do tego, eby zasn , jak i po to, by 

obudzi  si  w pe ni si  witalnych.

Sypialnia powinna z jednej strony tchn

spokojem, z drugiej – tworzy  scenografi

wype niaj c  rado ci ycia. Dla ka dego

z nas mo e to oznacza  co innego. Jednych 

odpr aj  pastele i biel, inni relaksuj  si

w otoczeniu nasyconych ciemnych barw. Dla 

jednego idea em harmonii b d  puste cia-

ny i pow ci gliwy wystrój, inny lepiej 

wypocznie maj c przed oczami obraz 

malarza-hedonisty w bogato z oconej 

ramie. S  tacy, dla których poranne s o ce

jest warunkiem udanego dnia, ale i tacy, 

którzy wol  d u sze leniuchowanie przy 

zaci gni tych storach.  Dlatego zastanów-
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fot. Finezja Studio
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l
my si , czego nam i naszej sypialni potrze-

ba. Mo e pó ek wype nionych ksi kami,

których obecno  dla wielu przes dza 

o poczuciu intymno ci i zakorzenienia? 

Mo e galerii ulubionych grafik? Albo nastro-

jowej tapety z subtelnym ornamentem za 

wezg owiem ó ka? Komfortowej wygodnej 

toaletki z lustrem na pó ciany? A mo e

markowego sprz tu audio z sze cioma

dyskretnie poukrywanymi g o nikami albo... 

telewizora? Jak ju  wspomnieli my, sypial-

nia to nasze najbardziej osobiste teryto-

rium; tu panuje wolno . Je li dzielimy j

z drug  osob  – tak e demokracja.
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1 Ciemno-widno. Komfortowa sypialnia podzielona 

na strefy wiat a i pó mroku. Ciemne ciany przytulnie 

rozja nia pod oga o odcieniu wierku kanadyjskiego

2 Pobudka! Nie sposób zaspa  – czuwa 

gigantyczny budzik. Rozbudza te  gra kontrastu 

czerni z biel  i mocna grafika wzorów. 

To nie miejsce dla piochów

3 Wizja lokalna o wicie. Toaletka Hemnes 

z litego bejcowanego drewna sosnowego 

ma pojemne szuflady, do których dla porz dku

mo na dopasowa  pude ka Komplement. 

Szeroko  110 cm, wysoko  191 cm; 

cena ok. 700 z

4 Kropla koloru. Wszystko uspokaja: 

proste formy mebli, stonowane odcienie, 

monochromatyczne obrazki na cianie,

nawet szaro  narzuty. Tylko dywan 

wieci grubo utkan  t cz .

Nie szkodzi – spod ko dry go nie wida !
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fot. Sztuka Beskidzka
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fot. Decodore

Wygodna sypialnia nie musi by  bardzo 

du a. Wi ksze pokoje lepiej odda  dzieciom 

– b d  w nich sp dza  wi cej czasu, 

w dodatku w bardziej ró norodny sposób. 

Je li jednak architekt obdarzy  nas sporym 

wn trzem, zastanówmy si  nad podzia em 

przestrzeni. Z du ej sypialni warto wydzieli

garderob ; mo e by  nawet przechodnia. 

Prawdziwy przybytek luksusu stworzymy 

cz c sypialni  z azienk . Pomieszczenia 

mo na oddzieli  tradycyjnie – cian

z drzwiami, ale te  bardziej odwa nie, budu-

j c pomi dzy nimi murek, stawiaj c niepe n

ciank  z p yt g-k, luksferów czy piaskowa-

nego szk a. Albo pi kny parawan. Je li przegroda nie b dzie szczelna, pozostawmy 

w azience umywalk  i wann  lub natrysk; toalet  lepiej wyprowadzi  na zewn trz.

fot. Roca

Z wanny
pod ko drpod ko dr

5

7

fot. Beckers

6

fot. Faber

5 Ze starego romansu. Pi kne metalowe 

ó ko i toaletka z kryszta owym lustrem 

w doskonale dobranej oprawie tkanin i tapet. 

Taki zestaw znajdziemy tylko w renomowanym 

showroomie oferuj cym ca e linie dekoracyjne 

uznanych marek, od tapet i dywanów przez 

materia y zas onowe i obiciowe, a  po drobne 

ozdoby

6 Wieczorowy koktajl. Ciekawa interpretacja 

modnego stylu fusion; meble i sprz ty

z ró nych czasów i bajek stylistycznych czy

jedna gama kolorystyczna 

7 Malowany ptak. Farba i p dzel we w a ci-

wych r kach z powodzeniem zast pi  meble; 

domalowane wezg owie z dekoracj  na 

motywach ludowych, wykonan  w zupe nie

nierustykalnej palecie barw

8 S o ce po udnia. Surowo cian agodz

pi kna gi ta rama ó ka, niebanalne formy 

lamp i kolory po cieli. A tak e wiat o, jak znad 

Morza ródziemnego

9 W pa acu su tana. Tapicerowany mi kki

zag ówek: podpora dla poduszek i raj dla 

pleców. A dla wn trza – niebanalna ozdoba

sypialnia.indd 200sypialnia.indd   200 2008-12-01 20:10:252008-12-01   20:10:25



Wokó
snu

Je li sypialnia s u y tylko do spania i wypo-

czynku, pierwsze skrzypce gra w niej ó ko.

Dwuosobowe najlepiej postawi  po rodku

jednej ze cian, tak by z obu stron zachowa

do niego równie atwy dost p. I cie 

królewsk  rang  nadamy mu ustawiaj c je, 

jak wysp , w centrum pokoju. Takie o e

mo e by  wystawne, zdobione dekora-

cyjnym wezg owiem i zwie czone balda-

chimem; mo e te  by  obrazem czystej 

funkcji w postaci materaca na minimalis-

tycznym, drewnianym czy rattanowym 

stela u. Wa ne, by spa o si  na nim wygod-

nie, a to oznacza co najmniej 140 cm 

szeroko ci i 200 cm d ugo ci dla dwóch 

osób i – odpowiednio – 80 i 200 cm dla 

jednej. To ledwie minimum; domownicy 

o pot nej budowie i wzro cie powy ej

190 cm nie wy pi  si  w takich warunkach. 

Dla nich, a tak e dla tych, którzy po prostu 

lubi  mie  noc  du o swobody, odpowied-

niejsze b dzie podwójne ó ko o wymia-

rach 200 x 220 cm lub pojedyncze: 

120 x 220 cm.

Obok ó ka – nocne szafki. Mog  by

niedu e, wystarczy by zmie ci y si  na 

nich lampka, szklanka soku i kilka ksi -

ek. Mo emy skomponowa  ciekawy 

zestaw autorski z ró nych szafek, dosto-

sowanych stylem do indywidualno ci 

u ytkowników, albo kupi  komódki 

w komplecie z ó kiem – taki nieco hote-

lowy ad warto prze ama  ciekawymi 

dodatkami: kap , poduszkami, cienn

dekoracj .

Du e sklepy meblarskie proponuj

praktyczne zestawy: ram ó ka, z której 

szafki wysuwaj  si  na boki. Pozwala to 

regulowa  szeroko  zabudowy, a w przy-

padku niewielkiej sypialni, estetycznie 

zagospodarowa  nawet ca cian  za 

ó kiem. Szafki mo e zast pi  d uga pó ka

lub system pó ek nad wezg owiem. 

Poniewa  musz  by  zamocowane 

w zasi gu r ki, najlepiej sprawdz  si  przy 

ó ku o szerokiej ramie, którego materac 

jest o kilkana cie centymetrów odsuni ty

od ciany – unikniemy wtedy bolesnych 

guzów. Tym, którzy w ó ku lubi  nie tylko 

spa , spodobaj  si  mobile: stoliki-

-nak adki na kó kach. Po nasuni ciu na 

ó ko umo liwi  nam prac  z ksi k

lub laptopem, a nawet... prawdziw  uczt

w po cieli.

fot. Aurora

8

9

fot. Decodore
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Warunkiem udanego dnia jest regeneruj cy

sen noc . Dlatego nie a ujmy czasu na 

wybór w a ciwego materaca. Na zbyt 

mi kkim nasz kr gos up si  deformuje, 

a cia o zapada, z trudem zmieniaj c

pozycj , twardy za  sprawi, e w poszuki-

waniu wygody b dziemy si  wierci , a rano 

obudzi nas ból mi ni. Dobry materac 

powinien umo liwia  cia u przyj cie natu-

ralnej pozycji i u atwia  oddychanie. Musimy 

wi c dopasowa  go do naszej wagi, 

budowy i nocnych nawyków. 

Komfortowy materac nie ma wiele wspól-

nego z dawn  g bk ; zwykle to konstrukcja 

warstwowa, o kilku – od trzech do siedmiu 

– strefach twardo ci, wykazuj cych elas-

tyczno  punktow . Materac wielostrefowy 

doceni  zw aszcza osoby ci sze, elastycz-

no  punktowa zapewni z kolei spokojne 

noce tym, których partnerzy wierc  si  pod-

czas snu.   

Do najpopularniejszych modeli nale

materace typu bonell (wype nione spr y-

nami o ró nej rednicy, a wi c ró nym

stopniu ugi cia), kieszonkowe (ze spr y-

nami umieszczonymi w osobnych kieszon-

kach z tkaniny) oraz lateksowe (wykonane 

z mieszanki lateksu naturalnego i synte-

tycznego). Te ostatnie s  bardzo trwa e

i odporne na ple nie; lateks daje mo liwo

indywidualnego kszta towania, a du a elas-

tyczno  sprawia, e wietnie dopasowuje 

si  do stela y regulowanych. Materace 

lateksowe s  przy tym ciche, podobnie jak 

kieszonkowe, w których odg osy uginaj -

cych si  spr yn t umi tkanina kieszonek.

„Mercedesami w ród materaców” s

pianki termoelastyczne, reaguj ce nie tylko 

na nacisk, ale i na temperatur . Pod wp y-

wem ciep a emitowanego przez nasze cia o

materac, w pierwszej chwili o ywczo twar-

dy, stopniowo dopasowuje si  do naszej 

sylwetki, zapewniaj c jej mi kk  ale 

spr yst  otulin .

Wielbiciele sparta skiego trybu ycia

mog  wybra  produkt ca kowicie natu-

ralny: bawe niany materac wype niony

usk  gryczan  – nieuczulaj c , mniej 

tward  ni  w ókno kokosowe, twardsz

jednak od materaców lateksowych i spr -

ynowych.

Pomys em na komfort jest zamówienie 

materaca „na miar ” – z takim bardzo 

szybko dojdziemy do nocnego porozu-

mienia. Przy zakupie gotowego warun-

kiem koniecznym jest mo liwo  jego 

wypróbowania. Warto te  kupi  do kom-

pletu niealergizuj cy pokrowiec, który 

mo na pra  w pralce.                        

10 Oszcz dnie i trendy. Zamiast ramy 

ze stela em – z o ony materac w eleganckiej 

wysmakowanej szacie. Orientalny ad tego 

wn trza wzmacnia monochromatyczna paleta 

barw i ch ód ceramicznej posadzki

11 Jak p aszczka. Pod skosami poddasza 

wygod  zapewni nam niska rama ó ka

ustawiona bezpo rednio na pod odze. Warto 

wtedy zadba  o szczególnie atrakcyjn  narzut

12 Robaczek wi toja ski. Oprawa diodowa 

Flex Led na gi tkim ramieniu d ugo ci 50 cm 

jest energooszcz dna (pobiera tylko 1W 

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

czytaj c przy niej, nikomu nie przeszkadzamy

13 Wielkie spanie. System Dream pomys u

Marcela Wandersa: modu owa konstrukcja 

pozwala dowolnie kszta towa  wezg owie

z tapicerowanych paneli ciennych.

Do kompletu: pó ki na cian  oraz trzy modele 

stolików nocnych

fo
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fot. Velux

fot. Krulen
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fot. Poliform
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