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Wst pny rekonesans
Przed podj ciem decyzji o sposobie przechowywania ubra  i innych rzeczy dobrze 

jest wcze niej zrobi  ich list . Nale y umie ci  na niej wszystko to, co ma by

schowane. Poza przestrzeni  na ubiór codzienny – bielizn , koszule, bluzki, spodnie, 

sukienki, garnitury itp., trzeba te , o czym cz sto si  zapomina, wygospodarowa

miejsce na: desk  do prasowania, elazko, odkurzacz, r czniki, obrusy, po ciel, 

walizki, torby podró ne czy sprz t sportowy. Je li na przechowywanie sprz tu 

i du ych gabarytowo waliz oraz toreb przeznaczyli my oddzielne pomieszczanie, 

to nie ma problemu. Cz sto jednak brakuje nam takiego sk adzika i w konsekwencji 

rzeczy u ywane sezonowo trafiaj  na strych lub do piwnic, deska do prasowania 

zajmuje przestrze  w którym  z pokojów, odkurzacz dzieli pó ki z butami, a walizki 

i torby zajmuj  miejsce w szafach z ubraniami lub w niezagospodarowanych k tach 

pokojów. W ten sposób nieustannie mamy do czynienia z ba aganem i tracimy czas 

na szukanie potrzebnej rzeczy. Uporz dkujmy zatem t  ca o .

Ogromne szafy w ka dym

pokoju, a na ubrania 

wci  brakuje miejsca… 

Przestronna garderoba, 

ale brak pomieszczenia 

na gabinet… Dowiedzmy 

si , jak praktycznie 

i efektownie zapobiec 

podobnym b dom.

Emilia Ros aniec

Uk ad

fot. Poliform

doskona y
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Szafy wolno stoj ce
Powszechna niegdy  opinia o tym, e szafy 

wolno stoj ce s  niefunkcjonalne – dzi  jest 

ju  nieaktualna. Dawniej rzeczywi cie szafy 

te by y le wyposa one i nieodpowiednio 

zaprojektowane – mia y za ma o b d

za du o pó ek, a ich rozmieszczenie nie 

zapewnia o wygody. Dzi  bez trudu, nawet 

samodzielnie, mo na zaradzi  tym proble-

mom, wzbogacaj c stare szafy o nowe kosze, 

szuflady czy wysuwane pó ki. To rozwi -

zanie ma jednak sens jedynie wówczas, gdy 

szafy, które mia yby ulec modernizacji, s

naprawd  wyj tkowe i szkoda si  ich pozby-

wa . Odnawianie natomiast zu ytych szaf, 

wykonanych, np. ze sklejki lub p yt drewno-

podobnych, jest nieop acalne. W takim przy-

padku lepiej zdecydowa  si  na nowy mebel. 

Producenci oferuj  solidnie wykonane szafy 

wolno stoj ce w korzystnych cenach. Mog

mie  one, podobnie jak te do zabudowy, 

przesuwne drzwi – dzi ki którym dawny 

problem z niezagospodarowan  przestrzeni

potrzebn  do ich otwarcia zosta  wyelimi-

nowany. Ponadto ró norodno  dost pnych 

modeli sprawia, e z atwo ci  mo na dobra

szaf  do ka dego wn trza. 

Szafa wolno stoj ca       

Za:

 nie ma konieczno ci wyznaczania na ni

miejsca ju  na etapie projektu domu; 

 mo na j  w ka dej chwili przestawi  lub 

zabra  w czasie przeprowadzki.

Przeciw: 

 drzwi rozwieralne szafy wolno stoj cej 

zajmuj  miejsce w pokojach i holach, 

ograniczaj c tym samym ich powierzchni

i mo liwo ci aran acyjne.

Zabudowa wn ki
Szafy wn kowe pozwalaj  efektywnie 

wykorzysta  przestrze . Bez problemu te

mo na dostosowa  ich wyposa enie do 

w asnych potrzeb. Najprostszy model takiej 

szafy to zabudowana pó kami i zas oni ta 

drzwiami wn ka. Mo na zrezygnowa

z wyka czania pod ogi, sufitu, cianek 

1. ODZIE CODZIENNA

To e rzeczy, z których korzystamy na co dzie , musz  mie  swoje miejsce, jest dla nas oczywi-

ste. Dlatego nie brakuje w naszych domach szaf, komód i szuflad, gdzie przechowujemy bieli-

zn , koszule, spodnie, sukienki itp. Najwygodniej, je li znajduj  si  one blisko sypialni i azienki 

– tak aby nie trzeba by o szuka  ich po ca ym domu. 

Utrzymanie porz dku na co dzie , a tak e zaoszcz dzenie przestrzeni w poszczególnych poko-

jach b dzie mo liwe, je li we wspólnej, atwo dost pnej garderobie ka dy cz onek rodziny b -

dzie mia  swoj  szaf . Najlepiej zaplanowa  j  na etapie tworzenia projektu domu. Je li jest na 

to za pó no i dom ju  stoi, warto niezagospodarowany pokój lub jego cz  przeznaczy  na ten 

w a nie cel. Je li i to nie jest mo liwe, nale y postara  si , aby ka dy z domowników mia  w a-

sn  szaf  w swoim pokoju.  

2. OKRYCIE WIERZCHNIE

Oczywi cie w tym przypadku najwygodniej tu  przy wej ciu do domu umie ci  szaf  lub garde-

rob . Niezale nie od tego, na które rozwi zanie si  zdecydujemy, warto podzieli  te „schowki” na 

dwie cz ci – z jednej b dziemy korzysta  na bie co, w drugiej za  umie cimy sezonowe okry-

cia wierzchnie. Te ostatnie mo na tak e, aby nie zabiera  przestrzeni korytarza, przechowywa

w ogólnej garderobie lub w innej szafie. W tej sytuacji jednak zmuszeni b dziemy do cyklicznego 

przenoszenia ubra  i butów – zimowych latem, letnich zim  – z jednego miejsca w drugie.     

3. RZECZY U YWANE OKAZJONALNIE

Bardzo cz sto przy planowaniu szaf i garderób zapominamy o tych w a nie elementach, bo rze-

czy, z których korzystamy raz lub dwa razy w roku, nie wydaj  si  nam a  tak istotne jak np. odzie

codzienna. Tymczasem zajmuj  one ca kiem sporo miejsca. Sprawdzonym miejscem na walizki, 

torby, sprz t sportowy (narty, deski) oraz sprz t biwakowy (karimaty, materace, namioty, piwory) 

jest przestrze  pod schodami. Wykorzystuje si  tu zazwyczaj modu owe systemy zabudowy.

4. R CZNIKI, OBRUSY, PO CIEL

Dobrze jest przeznaczy  na nie osobn  bieli niark  i umie ci  j  na przyk ad w pralni. Mo na

te  wygospodarowa  miejsce w ogólnej garderobie. Jeszcze innym rozwi zaniem jest roz-

dzielenie r czników, obrusów i po cieli i lokowanie ich w ró nych miejscach, na przyk ad: 

r czniki do szafki w azience, obrusy do komód w jadalni, a po ciel do szaf w sypialni.

5. AGD

Odkurzacz, elazko, a tak e wiadra i szczotki oraz inne akcesoria do czyszczenia 

i sprz tania – wszystkie te elementy, podobnie jak by o w  przypadku rzeczy u ywa-

nych okazjonalnie, mo na przechowywa  w szafce pod schodami. Innym rozwi -

zaniem s : oddzielny segment w du ej szafie lub garderobie b d  wolno stoj ca 

szafka – wa ne, aby by a do  wysoka (co najmniej 150 cm) – tak eby swo-

bodnie zmie ci  w niej wysokie elementy odkurzacza, a tak e szczotki.
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bocznych i tylnej – dzi ki czemu nie traci 

si  na pojemno ci mebla, a koszty jego wy-

konania s  ni sze. Jednak by we wn trzu 

szafy si  nie kurzy o i atwo by o utrzyma

w niej czysto , warto ciany oklei

zmywaln  tapet , a na pod odze u o y

dowolny materia  posadzkowy, umo liwia-

j cy jego atwe mycie. Zabudow  wn ki  

mo na wykona  za pomoc  modu owych 

systemów meblowych. W ich sk ad wcho-

dz  gotowe elementy – korpusy szaf, 

dr ki, ramy z regulowanymi nó kami, 

kosze, pó ki, wisz ce pojemniki, które 

dowolnie zestawia si  ze sob . Elementy te 

stosuje si  nie tylko do wype nienia wn k, 

ale tak e do zabudowy pomieszczenia 

garderoby lub do renowacji szaf wolno 

stoj cych.

Uwaga! W sk ad systemów modu owych 

nie wchodz  drzwi – dlatego polecane s

do miejsc, gdzie mo emy mie  otwart

szaf . Decyduj c si  na to, pami tajmy 

jednak, e ich zawarto  b dzie si  kurzy .

Przydadz  si  wtedy pud a i pokrowce. 

Wn k  warto jednak zas oni , wyko-

rzystuj c na przyk ad rolety lub aluzje

albo montuj c system drzwi przesuw-

nych.

Projekt i wykonanie szafy wn kowej 

warto powierzy  profesjonalnej firmie. 

Wi kszo  z nich projektuje i wycenia szaf ,

korzystaj c z oprogramowania kompute-

rowego – cz sto jest to us uga bezp atna. 

W fazie powstawania projektu mo na na 

bie co ustala  cen  szafy i dowolnie mody-

fikowa  jej wygl d. 

Dodatkowe wyposa enie wn k (tak e

garderób) stanowi  mog :

 stopery w szynach, które zatrzymuj

drzwi w ustalonym miejscu;  

 o wietlenie, które w cza si  podczas 

otwierania drzwi szafy;

 szczotki uszczelniaj ce profile drzwiowe, 

zabezpieczaj ce przed wnikaniem kurzu do 

wn trza garderoby.

Modu owy system meblowy:

Za:

 pozwala wykorzysta  nietypow , trudn

do zagospodarowania wn k  – np. prze-

strze  pod skosem;

 jego elementy mo na wykorzysta  za-

równo do zagospodarowania wn k, jak i do 

wype nienia garderoby – tak wi c w ka dej

 Do opuszczania 

i podnoszenia wysoko 

wisz cych ubra  s u  tzw. 

pantografy – czyli ruchome 

wieszaki. Jest to niezwykle 

pomocne rozwi zanie 

zw aszcza w przypadku 

dwupoziomowych wieszaków 

na odzie  krótk

fo
t.

 I
n

d
e

c
o

fo
t.

 I
n

d
e

c
o

 W w skich i g bokich 

szafkach sprawdz  si

wysuwane wieszaki, ubra  nie 

wiesza si  w nich standardowo 

– wzd u  szafy, lecz w poprzek

fo
t.

 I
n

d
e

c
o

fo
t.

 I
K

E
A

fo
t.

 R
a

u
m

p
lu

s

Je li w szafie nie ma 

wystarczaj cej liczby 

przegród, mo na 

dokupi  do niej kilka 

materia owych pó ek 

do zawieszenia (tzw. 

kieszeni wisz cych) 

– to stosunkowo tanie 

rozwi zanie

nie wymaga adnych 

dodatkowych prac 

renowacyjnych. 

Ciekawie wygl daj

kieszenie zawieszone na 

ruchomym wieszaku
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Garderoby i szafy

chwili mo emy zrezygnowa  z szafy we 

wn ce i przenie  j  w inne miejsce;

 daje wiele rozwi za  technicznych u a-

twiaj cych korzystanie z szafy – wysuwane 

i obrotowe kosze itp.;

 szafa wbudowana mo e by  bez ty u

i boków – w ten sposób oszcz dzamy;

 poszczególne modu y mo na przestawia

w dowolne miejsce.

Przeciw:

 systemy modu owe nie maj  drzwi 

– poleca si  je raczej do takich miejsc, gdzie 

mo emy mie  otwart  szaf , np. w sypialni, 

lub do garderób zorganizowanych w od-

dzielnym, zamykanym pomieszczeniu.

Szafa wn kowa 

Za:

 pozwala zagospodarowa  ca  przestrze

wn ki od pod ogi do sufitu;

 elementy trwale mocowane do ciany 

gwarantuj  stabilno ;

 jej projekt i wycen  dobiera si  do indy-

widualnych potrzeb. 

Przeciw:

 jest stosunkowo droga – zarówno drzwi 

przesuwne, jak i wn trze szafy to do  wy-

sokie koszty wykonania, wymaga drogich 

technicznych rozwi za  u atwiaj cych 

korzystanie z niedost pnych miejsc na górze 

– opuszczanych dr ków, drabinek;

jest zbudowana na sta e, co utrudnia zmia-

ny aran acji wn trza w przysz o ci;

 wymaga wn ki o g boko ci minimum 

70 cm.

Garderoba
Garderoba – jest pomieszczeniem zaadapto-

wanym do przechowywania rzeczy. Mo e

czy  w sobie funkcje schowka na rzeczy 

sezonowe, gospodarcze lub te  by  ele-

ganck  ubieralni , w której oprócz odzie y

w szafach znajdzie si  na przyk ad toaletka 

i du e lustro oraz – co bardzo wa ne

 Dzi ki du ej liczbie przegród, pó ek, szuflad, 

koszy i pude atwiej jest zapanowa  nad 

nieporz dkiem – ka da rzecz ma wtedy swoje 

okre lone miejsce

fo
t.

 S
e

n
a

to
r

Gotowy do wstawienia we wn k rodek szafy – wykonany na 

indywidualne zamówienie – pozwala efektywnie wykorzysta

woln  przestrze
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– przestrze , aby mo na by o swobodnie si

porusza . Garderoba koniecznie musi mie

wentylacj . Gdy jednak nie ma wolnych 

przewodów wentylacyjnych w pomieszcze-

niu na ni  przygotowanym, powinno si

umie ci  przynajmniej kratk  wentylacyjn

w cianie pomi dzy garderob  a innym 

pomieszczeniem. 

Wymiary. Garderoba powinna by  na tyle 

du a, aby mo na by o swobodnie si  w niej 

porusza . Nie ma sensu budowa  garderoby 

w pomieszczeniu kilkadziesi t centymetrów 

g bszym ni  szafa wn kowa; pomieszcze-

nie nie mo e by  te  zbyt w skie. Musimy 

zatem przeznaczy  na garderob  minimum 

3,5 m2. Przestrze  do swobodnego poru-

Pud a na kó kach, plastikowe i tekturowe pojemniki, kosze wiklinowe – wszystkie te elementy pomagaj  segregowa  odzie  i na d u ej zachowa  porz dek w szafach

 Fronty szafy wn kowej mog  tworzy  udan  kompozycj  z pozosta ym umeblowaniem

fo
t.

 I
n

te
rm

e
b

le

Na jedn  du  garderob  b d  na dwie mniejsze w domu redniej wielko ci, tj. 150 m2, trzeba 

przeznaczy  minimum 6 m2.

Minimalna g boko  szaf, taka, w której wisz ce ubrania nie gniot  si , to 60 cm. Gdy g bo-

ko  ta jest mniejsza, mo na zastosowa  tzw. wieszaki wysuwane poprzecznie. 

Wysoko  dla ubra  d ugich – p aszczy, sukienek itp. –  to 170 cm.

Wysoko  dla ubra  krótkich – kurtek, koszul, garniturów – to 100–110 cm.

Dr ki na krótkie ubrania mog  znajdowa  si  na dwóch poziomach – jeden pod drugim; wy-

magana odleg o  mi dzy nimi to – 105 cm.

Nie zaleca si  stosowania pó ek szerszych oraz dr ków d u szych ni  100 cm;

Zalecana odleg o ci mi dzy pó kami to:

– 25–35 cm, gdy znajduj  si  na wysoko ci wzroku,

– ponad 35 cm, gdy umieszczone s  wysoko (tzw. pó ki pawlaczowe) lub przy samej pod odze 

(np. na buty), do nich bowiem dost p jest utrudniony.

W liczbach

fot. IKEA
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Garderoby i szafy

szania si  to ok. 120 cm (ok. 1,5 m2 wolnej 

powierzchni).    

D uga w ska. Takie pomieszczenie nie 

zawsze zdaje egzamin. Aby mo na by o

zaadaptowa  je na garderob , musi mie

szeroko  co najmniej 190 cm (70 cm zajmu-

je ci g wieszaków i pó ek, 120 cm – wolna 

przestrze  niezb dna do poruszania si ).

Kwadratowa. Taki kszta t (oczywi cie 

odpowiedniej wielko ci) jest najbardziej 

odpowiedni do urz dzenia funkcjonalnej 

garderoby. Wówczas na wszystkich cianach 

(pomijaj c t  z drzwiami) mo na umie ci

g bokie szafy i zapewni  jednocze nie swo-

bodne przej cie mi dzy nimi. Rozwi zanie 

to jest najlepsze równie  wtedy, gdy 

garderoba ulokowana jest mi dzy sypialni

a azienk , a drzwi do nich s  na jednej osi. 

Wówczas powierzchnia komunikacyjna nie 

ogranicza miejsca na szafy.

Pod skosem. Zazwyczaj spora cz  sko -

nej ciany jest zbyt niska, aby nadawa a si

do przechowywania ubra  i w konsekwencji 

pe ni jedynie funkcj  schowka. Dlatego od-

powiednio wcze niej dobrze jest sprawdzi

na planie przekroju domu, jakiej wysoko ci 

jest cianka kolankowa; 100-centymetrowa 

umo liwi monta  dr ków na wisz ce ubra-

nia, ni sza pozwoli tylko na zamocowanie 

szafek.

Garderoba 

Za: 

 mo e by  otwarta, wtedy urz dzenie jej 

nie kosztuje du o;  

 mo na przechowywa  w niej przedmioty, 

na które trudno znale  sta e miejsce;

 w ma ym domu na garderob  mo na 

wykorzysta  przestrze  trudn  do zagospo-

darowania – pod skosem dachu itp.; 

 w razie potrzeby mo na zmieni  przezna-

czenie pomieszczenia.

Przeciw: 

 wymaga zaplanowania na ni  przestrzeni 

ju  na etapie projektu domu; 

 zajmuje sporo miejsca – sk adowanie plus 

komunikacja. 

Drzwi szafy czy garderoby to niezwykle wa -

ny element, który cz sto stanowi cz  wy-

stroju wn trza. Wype nienie ram mog  sta-

nowi  ró nokolorowe szyby, lustra, p yty 

laminowane, drewnopochodne czy wióro-

we. Te ostatnie mog  by  pokryte mat  rat-

tanow , tkanin , korkiem, foli , tapet  czy 

fototapet .

Ze wzgl du na sposób otwierania mo na 

dobra  drzwi: przesuwne, sk adane, uchyl-

ne, sk adano-przesuwne i przesuwno-pod-

wieszane.

Szafa od frontu

Szafa wn kowa nie musi by  zas oni ta w ca o ci.

Je li znajduje si  w przedpokoju czy holu, jej cz

warto pozostawi  otwart  – mo na umie ci  tam 

pó k  na podr czne rzeczy i powiesi  lustro

Do zabudowy przestrzeni pod schodami wykorzystuje 

si  najcz ciej systemy modu owe. Miejsce to sprawdza 

si  jako przechowalnia artyku ów gospodarstwa 

domowego (odkurzacza, szczotek, mopa itp.) b d

rzeczy u ywanych sezonowo (walizek, toreb podró nych, 

sprz tu sportowego itp.)

fo
t.

 K
o

m
a

n
d

o
r

fo
t.

 K
o

m
a

n
d

o
r

fo
t.

 E
s
ti

m
a

Garderoba, której ciany tworz  zarazem g ówny trzon szafy, jak i przegrod , wyznaczaj c  poszczególne 

strefy w pomieszczeniu
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Pomys y
POD SKO NYM DACHEM

na

fo
t.

 K
o

m
a

n
d

o
r

fo
t.

 R
a

u
m

p
lu

s
fo

t.
 R

a
u

m
p

lu
s

fo
t.

 M
ir

o
-L

e
s
 F

o
ye

rs

Cz  przestrzeni pod skosem 

stanowi  szafki, pozosta

za  garderoba. Frontowy 

fragment tej drugiej tworz

cianka dzia owa (przestrze

przed ni  bardzo funkcjonalnie 

wykorzystano, dostawiaj c do 

niej ó ko) oraz drzwi przesuwne

Adaptacja przestrzeni pod skosem na garderob  pozwala dobrze 

wykorzysta  to miejsce. Wy szy fragment ciany mo na przezna-

czy  na d ugie ubrania wisz ce, za  ni sz  jej cz  – tu  przy 

cianie zewn trznej – na mniejsze u ywane sezonowo.

Przestrze  pod cian

kolankow  przeznaczono na 

szafk  z podr cznymi rzeczami. 

cian  obok,  tak e ze skosem, 

zabudowano du  szaf

z drzwiami przesuwnymi. W ten 

sposób optymalnie wykorzystano 

przestrze  na poddaszu

Ca cian  ze skosem 

przeznaczono do zabudowy. 

Na szczególn  uwag  zas uguje 

tu sposób wyko czenia frontów 

– nietypowy wzór sprawia, e

szafa stanowi g ówn  ozdob

wn trza

Trudn  do zagospodarowania 

cz ciany zaadaptowano 

na szaf . Ciekawe kolory 

roz wietlaj  przestrze . Dalszy 

fragment ciany pe ni funkcje 

dekoracyjne

Przestrze  na strychu 

podzielono na dwa 

pomieszczenia – jedno to 

pokój mieszkalny, drugie 

s u y do przechowywania 

ubra  oraz innych rzeczy:

dokumentów, ksi ek

fo
t.

 R
a

u
m

p
lu

s
fo

t.
 R

a
u

m
p

lu
s
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szafy

W SYPIALNI

fo
t.

 I
n

d
e

c
o

fo
t.

 V
o

x

i garderoby

Usytuowanie szaf i garderób w sypialniach lub w ich pobli u

jest jednym z najcz ciej polecanych przez projektantów roz-

wi zaniem.  Po obudzeniu czy te  przed za ni ciem nie trzeba 

kr y  po domu, aby si  ubra  lub odnale  szlafrok.

Dwa sposoby na wykorzystanie wn ki w sypialni. 

Na zdj ciu powy ej wida  dwie wolno stoj ce do  szerokie szafy; 

przestrze  nad nimi mo na dodatkowo wykorzysta , uk adaj c tam na 

przyk ad ozdobne pud a czy kosze. Na zdj ciu poni ej pokazano inne 

rozwi zanie – zabudow  w ca o ci wype niaj c  wn k

fo
t.

 S
zy

n
a

k
a

 M
e

b
le

W odpowiednio du ym 

pomieszczeniu, s siaduj cym 

z sypialni , warto urz dzi

azienk  wyposa on  w obszern

szaf  na r czniki, po ciel 

i przybory kosmetyczne

Przestrze  w naro ach stworzy a

dwa niezale ne miejsca do 

przechowywania ubra .

Szaf  wn kow  mo na – co 

wida  na zdj ciu – pozostawi

otwart , wówczas jednak 

ubrania mog  si  bardziej kurzy

fo
t.

 K
o

m
a

n
d

o
r

fo
t.

 R
a

u
m

p
lu

s
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W SALONIE

fo
t.

 S
e

n
a

to
r

fo
t.

 K
o

m
a

n
d

o
r

fo
t.

 M
ir

o
-L

e
s
 F

o
ye

rs

Monta  szaf ubraniowych w salonach to jedno z najrzadziej 

spotykanych rozwi za . Dzi ki jednak bogatej ofercie wzorów 

i modeli szaf mog  one bez przeszkód funkcjonowa  w tych 

pomieszczeniach.

Odpowiednie 

dobranie kolorów na 

cianach i frontach 

szaf wn kowych oraz 

dopasowanie stylu 

wn trza w a nie 

do nich, pozwoli o

funkcjonalnie 

wykorzysta  wn k ,

przy zachowaniu 

jednocze nie 

reprezentacyjnego 

charakteru salonu

Szafy wolno stoj ce cz ciej 

spotyka si  w mieszkaniach ni

domach jednorodzinnych. Trzeba 

jednak zaznaczy , e te dobrze 

dobrane i pojemne sprawdz  si

w ka dym pomieszczeniu

fo
t.

 B
la

c
k
 R

e
d

 W
h

it
e

fo
t.

 M
a

tk
o

w
s
k
i

fo
t.

 K
o

m
a

n
d

o
r
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W PRZESTRONNYM 

POMIESZCZENIU

fo
t.

 K
o

m
a

n
d

o
r

fo
t.

 P
o

li
fo

rm

Du e pomieszczenie na garderob  pozwoli nie tylko zmie ci

wszystkie ubrania i inne rzeczy, ale tak e pos u y  mo e jako 

przebieralnia czy pokój o charakterze gospodarczym.

fo
t.

 R
a

u
m

p
lu

s

fo
t.

 P
o

li
fo

rm

Przestronne pomieszczenie 

z szafami na ca ej d ugo ci

ciany. Przestrze  po rodku 

pozwala wygodnie przegl da

si  w lustrze, przebiera , ale 

tak e prasowa  czy nanosi

poprawki krawieckie

Urz dzone na planie 

kwadratu garderoby, 

do wietlone 

naturalnym 

wiat em. Jest w nich 

wystarczaj co du o

miejsca, aby w razie 

potrzeby wstawi  do 

rodka np. równie 

wysmakowan  jak 

pozosta e meble 

toaletk

D ugie pomieszczenie 

z zagospodarowanymi dwiema 

przeciwleg ymi cianami. 

Ciekawym pomys em s  tu 

skrzynio- awy,  na których mo na 

usi  i przechowywa  w nich 

na przyk ad buty czy urz dzenia 

gospodarcze – odkurzacz itp.

fo
t.

 K
o

m
a

n
d

o
r
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