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Pie? kroków do wygodnej sypialni
Czyli takiej, do której ch?tnie wracasz, w której odpoczywasz i w której nigdy nie ma ba?aganu. No,
prawie nigdy…

1. Zwykle ju? od progu wiemy, gdzie postawimy ?ó?ko. Wydaje si?, ?e to dobry pocz?tek projektu
sypialni. Spróbuj jednak inaczej. Najpierw wyznacz miejsce
do przechowywania. Umy?lnie unikam s?owa szafa. To ogranicza. Zamiast szafy mo?e by?
przecie? garderoba. Niekoniecznie zamykana. Nawet niekoniecznie ukryta za ?cian?. Nie b?dzie to
przestrze? zmarnowana. Sypialni? z dobrze zorganizowanym miejscem na odzie? i bielizn?
po?cielow? ?atwiej b?dzie utrzyma?
w porz?dku. Wyda si? te? wi?ksza je?li nie zastawisz ka?dego k?ta wolno stoj?cymi meblami.
Planuj?c szafy wykorzystaj wn?ki i uskoki ?cian. Do szaf musi by? wygodny dost?p. Mi?dzy szaf?,
a ?ó?kiem powinna by? odleg?o?? 80 cm. Je?li jest mniejsza, zastosuj przesuwane drzwi.

Trikiem pozwalaj?cym oszcz?dzi? miejsce jest podzielenie szafy na dwie cz??ci: g??boko?ci oko?o
40 cm na z?o?one koszulki, swetry, spodnie na wieszakach
a tak?e buty i g??boko?ci 60 cm na ?akiety, marynarki, sukienki.
Szafy z przesuwanymi drzwiami s? g??bsze o ok. 6 cm.
Praktyczne s? równie? komody z szufladami ró?nej g??boko?ci.

2. Dopiero teraz wybierz miejsce dla ?ó?ka. Nie musi wcale sta? przy ?cianie.
A je?li wysoko?? mieszkania na to pozwoli miejsce do spania mo?na umie?ci? na antresoli lub
pode?cie, pod którym b?d? szuflady. Wa?ne jest by ?ó?ko znalaz?o si?
w miejscu zacisznym i wolnym od przeci?gów. Dlatego nie jest wskazane ustawienie go na linii
okno – drzwi.

3. Obok ?ó?ka potrzebujesz miejsce na lamp? nocn?, budzik, szklank? wody, ksi??k?.

W sypialni przyda si? te? fotel lub krzes?o do czytania i odwieszania ubra? przed snem. Rozejrzyj
si?, czy w pokoju jest miejsce na co? jeszcze… Je?li tylko mo?esz sobie na to pozwoli?, zrezygnuj w
sypialni z biurka. To pokój, który nie powinien nam si? kojarzy? z prac? i stresem, a z wyciszeniem
i relaksem, co sprzyja wypoczynkowi. Za to toaletka jest w sypialni jak najbardziej na miejscu.
Mo?e j? zast?pi? komoda czy konsola, nad któr? powie? lustro.
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A je?li lubisz d?u?ej pospa? a sypialnia jest od wschodu lub po?udniowego – wschodu zaplanuj te?
zas?ony lub rolety – zaciemniaj?ce. I nie zapomnij o dywanie. Wyg?uszy kroki i stworzy przytulny
klimat.

4. Gdy wiadomo ju? co i gdzie znajdzie swoje miejsce w sypialni, mo?na zaplanowa? o?wietlenie. Potrzebne b?dzie o?wietlenie ogólne, przydatne chocia?by podczas ubierania si? czy sprz?tania i tak zwane funkcjonalne przy ?ó?ku czy nad lustrem.

Klika lamp zapewni elastyczno?? i umo?liwi zmian? aran?acji ?wiat?a je?li zajdzie taka potrzeba.
O?wietlenie ogólne to zwykle centralna lampa sufitowa. Dobrym rozwi?zaniem jest tak?e kilka
lamp, na przyk?ad reflektorków zainstalowanych na szynie, tak rozmieszczonych by o?wietli?y
tak?e wn?trza szaf czy obrazy na ?cianach. Wa?ne, by wybra? oprawy, których ?wiat?o nie b?dzie
o?lepia? osoby le??cej w ?ó?ku.

Do czytania szczególnie polecam lampy z regulowanym ramieniem. Takie, jak do pracy przy
biurku. Mog? by? stoj?ce, montowane na ?cianie jak kinkiet lub mocowane do pó?ki. Wpisz? si? w
ka?dy styl. Lampy z regulowanym ramieniem pozwalaj? równie? skierowa? strumie? ?wiat?a na
?cian?, by ?wieci?a ?agodnym ?wiat?em odbitym. To sposób na zaaran?owanie o?wietlenia
nastrojowego. Na pewno lepszy ni? przykrywanie aba?ura jedwabnym szalem, co mo?e grozi?
po?arem. Oczywi?cie zawsze mo?na te? zastosowa? w??cznik – ?ciemniacz DIMMA. Warunek, w
lampie powinna by? wkr?cona ?arówka z mo?liwo?ci? ?ciemniania.

W sypialni polecane s? ?ród?a ?wiat?a o ciep?ej, relaksuj?cej i wyciszaj?cej naturalnej ciep?obia?ej barwie (2500-2700K), na przyk?ad z serii SPARSAM.
Projektuj?c now? instalacj? elektryczn? mo?na, na wzór pokoi hotelowych, zainstalowa? przy ?ó?ku
dodatkowy w??cznik ?wiat?a ogólnego (schodowy).
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5. Przekornie wybór stylu sypialni zostawi?am na koniec. Styl to kostium, który mo?e by? dowolny i
który mo?na zmienia?. Nie przes?dza o wygodzie sypialni. Dla wygody wa?niejsza jest
funkcjonalna aran?acja przestrzeni i o?wietlenie. Za to styl podpowie ci wybór kolorów, mebli,
lamp, tkanin dekoracyjnych.
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