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Drugie dziecko w planach, a o przeprowadzce do większego M nie ma  
na razie co marzyć. Albo inny dylemat – może już czas urządzić maluchom 
osobne pokoiki. I to najlepiej na lata. Nasi architekci służą inspiracjami. 

tekst MATYLDA GRUMAN

CEL 
pokój dla dwójki 

dzieci, więcej 
schowków

PRzED zMiANAMi

Mieszkanie o powierzchni 52,2 m² składało się z kilku 
pomieszczeń. Na wprost wejścia znajdowała się wąska kuchnia, 
na lewo – łazienka i pokój 4-letniej córki, na prawo – salon 
pełniący też funkcję sypialni rodziców. Właściciele (planujący 
powiększenie rodziny) poprosili architektkę o przygotowanie 
nowego układu funkcjonalnego mieszkania, wygospodarowanie 
większej przestrzeni dla dzieci, rozplanowanie szaf.

1. hol (6 m²) 
2. łazienka (3,9 m²)
3. pokój dziecka (13,9 m²) 

4. kuchnia (8,9 m²) 
5. salon (19,5 m²) 

PO zMiANACH

Wyburzone są ściany pomiędzy kuchnią, salonem i holem. 
Dzięki temu znaczna część mieszkania stanowi otwartą 
przestrzeń – jasną, wielofunkcyjną. Ścianę holu i salonu  
zajmuje biała zabudowa. Na granicy holu oraz kuchni stoi 
dwustronna szafa z miejscem na AGD i schowki. Z pokoju 
dziecięcego zniknęła duża szafa, pojawiło się za to piętrowe 
łóżko, a pod nim łóżeczko dla noworodka. Zarówno w pokoju 
dzieci, jak i w łazience zamontowane są przesuwne drzwi 
(potrzebują mniej miejsca niż drzwi tradycyjne).

1. salon z aneksem  
kuchennym i holem (34,4 m²) 
 

2. łazienka (4 m²)
3. pokój dzieci (13,9 m²) 
 

Propozycja
Przearanżowanie mieszkania pod kątem noworodka. 
Otwarcie kuchni na salon. Rezygnacja z garderoby  
w pokoju dziecka, budowa szaf w holu i w salonie. 

zalety projektu
Pokój dziecięcy przystosowany jest dla starszaka i niemowlaka. Otwarta przestrzeń w salonie. Nierzucająca 
się w oczy zabudowa szafowa. Dwufunkcyjność mebli (np. łóżeczko-przewijak wysuwa się z szafy). 
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RELAks  
w sALONiE  

W centralnym miejscu 
stoi rozkładana na noc 

sofa, do której dostawio- 
no niski dębowy regał.  

Z tego samego drewna 
wykonane są stolik RTV 

oraz wiszące nad nim 
półki. Ściany zabudowa- 
ne są wysokimi szafkami 
w stylu skandynawskim 
– lakierowane na biało,  

z listewkami wokół  
frontów. Posadzka  

to tradycyjny parkiet.  

ANEks kUCHENNY  
Szafki zaprojektowane są w tym samym stylu co 
meble salonowe. Elementy drewniane (panel boczny, 
okładzina ścienna, blat roboczy i stół jadalniany)  
także nawiązują do tych w salonie. Gwarantują 
spójność, przytulność, elegancję. Terakota z małych  
płytek ułożonych w szachownicę podkreśla biel  
mebli oraz czerń krzeseł i AGD. 

MiEJsCE DLA NOwORODkA w sALONiE 
Jedna z szuflad w zabudowie meblowej ma wzmocnioną konstrukcję i stabilne nogi.  
Dzięki temu może służyć jako łóżeczko dla malucha. Wmontowane w sufit lampki  
wyposażone są w ściemniacze pozwalające regulować natężenie światła we wnętrzu.

pokój dziecięcy 
W tej chwili służy głównie 

starszemu dziecku do zabawy  
i nauki. Na półkach i w szaf- 
kach kilkulatka przechowuje 

książki i zabawki, przy biurku 
rysuje, a na miękkiej wykładzi- 

nie układa klocki. Pod 
piętrowym łóżkiem wkrótce 

zmieści się łóżeczko 
noworodka, a w podwójnej 

szafie dużo ubranek 
maluchów. Gdy drugie 

dziecko podrośnie, do pokoju 
będzie można wstawić drugie 

łóżko, a później biurko. 
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