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Jak na planie

Zdj?cia wn?trz zwykle nie oddaj? ca?ej prawdy o przestrzeni. Wi?cej mówi? uj?cia z góry. Te
jednak trudno wykona?, wi?c rzadko mamy okazj? je ogl?da?. IKEA, która dysponuje najwi?kszym
studio fotograficznym w Europie, mo?e sobie na taki luksus pozwoli?. Przegl?daj?c kolejne kadry,
?ledzimy, jak mieszka?cy korzystaj? z pokoju dziennego. Mo?emy oceni?, czy poruszaj? si? po nim
p?ynnie, czy po drodze przypadkiem meble nie s? dla nich przeszkod?. Dowiadujemy si? tak?e, na
jakie musieli pój?? kompromisy. Te mog? powodowa? zabawne sytuacje i sta? si? rodzinnymi
anegdotami. Jak wyliczanie, kto tym razem, podczas niedzielnego obiadu, usi?dzie przy stole w
rogu pokoju.

Dobry pomys?: meble wypoczynkowe zamiast przy ?cianie mog? by? ustawione centralnie.
Przestrze? wokó? pozwala na bezkolizyjne poruszanie si? po pokoju i ?atwy dost?p do sprz?tów
umieszczonych wokó?. Dzi?ki temu ka?dy centymetr pod?ogi jest tu dobrze wykorzystany.

Dobry pomys?: system sof modu?owych VALLENTUNA jest wr?cz stworzony do niewielkich
wn?trz. Modu?y mo?na ustawia? w ró?nych kombinacjach, tak ?eby jak najlepiej dostosowa?
przestrze? wypoczynku do potrzeb. W wielofunkcyjnym pokoju wa?ne jest tak?e to, ?e
odpoczywaj?c na sofie z wysokim oparciem, mo?na si? poczu? bardziej kameralnie.
Dobry pomys?: prosty sosnowy karnisz SANNOLIKT (d?. 140 cm) w roli dr??ka do wieszania
tego, co dobrze mie? pod r?k? i czym chcemy si? pochwali?. W tym mieszkaniu to kolekcja
instrumentów muzycznych i plakat BILD z robotem, 50x70 cm.

Dobry pomys?: dwie szafki IKEA PS 2014 zamontowane w rogu pokoju jedna nad drug?.
Wygl?daj? efektownie i mo?na w nich pomie?ci? du?o wi?cej. Gdy mamy ograniczon? przestrze?,
meble do przechowywania musz? pi?? si? w gór?, by zwolni? miejsce na pod?odze. Z kolei lampa
zamocowana na ?cianie sprawia, ?e hamak staje si? ?wietnym azylem do czytania.

Dobry pomys?: Dwa sto?y mog? wi?cej. Nie tylko pomieszcz? domowników podczas niedzielnego
obiadu, ale i go?ci. Mo?na te? urz?dzi? przyj?cie dla dzieci z s?siedztwa z turniejem domino albo
uk?adaniem puzzli. By by?o na czym usi???, ro?liny doniczkowe zwalniaj? ?awk? pod oknem i
ust?puj? miejsca dwóm, trzem zgodnym osobom, które nie b?d? kr?ci? nosem, gdy siedz?cy w
k?cie b?dzie chcia? wsta? od sto?u. W du?ych mieszkaniach te? czasami trzeba chodzi? na
kompromisy.
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