Detská izba

pre chlapca aj dievčatko
Ako vyriešiť spoločnú detskú izbu
pre školáka a malú škôlkarku tak,
aby sa v nej obaja cítili príjemne
a mali dostatok priestoru na
učenie i hru?

problém čitateľky
Dobrý deň,
potrebovala by som pomôcť s návrhom
detskej izby pre dve deti – 10-ročného
chlapca a 3-ročné dievčatko. Keďže
izba sa nachádza v starom dome a je
pomerne malá, chcela by som niečo naozaj
jednoduché – priestor by určite nemal
pôsobiť zapratane. Potrebovala by som
poradiť pri výbere a umiestnení nábytku
ako aj pri voľbe farby stien. V miestnosti
netreba žiadne veľké skrine na oblečenie,
keďže sú už umiestnené inde. Chcela by
som samostatnú posteľ pre obe deti – určite
nechcem poschodovú posteľ ani dve postele
nad sebou. Ocenila by som, ak by výsledné
riešenie nebolo veľmi nákladné.
Ďakujem a teším sa na návrh.
Mirka

riešenie odborníka
KIVVI architects
Mgr. art. Kristína Poržoltová,
Ing. arch. Ivana Kolomazníková
www.kivvi.sk

Detská izba, ktorú chce pani Mirka zariadiť, je veľmi
svetlá. Pôvodná drevená podlaha navodzuje útulnú
atmosféru, a keďže do miestnosti netreba umiestniť
vstavané skrine ani iné väčšie úložné komponenty,
návrh pôsobí veľmi vzdušne. Vhodným rozložením nábytku sme obidvom deťom vytvorili vlastný
priestor na spanie, hranie aj učenie sa. Školopovinný
chlapec potrebuje vo svojom pracovnom kútiku dostatok prirodzeného svetla, preto sme ho umiestnili
pod okno. Na druhej strane izby je kútik s nízkym
sedením a tabuľovou farbou na stene, kam pohodlne dosiahne aj malé dievčatko – môže si tu kresliť
a hrať sa. Knihy a iné drobnosti možno umiestniť na
navrhnuté police, písacie potreby zasa do zásuvky
pri pracovnom stole. Snažili sme sa vybrať neutrálnu farebnú kombináciu, aby sa v izbičke dobre cítili
obaja súrodenci.
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Veselým prvkom je veľryba
Vilma od značky villo.in, ktorá
v sebe spája detskú knižnicu
a šmýkačku.

Pracovný stôl a police na
knihy v návrhu sú vyrobené na

mieru. Ostatné zariadenie (koberec,
stoličky, nízke sedenie) možno
zakúpiť v jednotlivých predajniach.

V jednom rohu miestnosti je výklenok,
do ktorého zasahuje aj okno a ktorý pani
Mirka nevedela rozumne využiť. Navrhli
sme doň veľký pracovný stôl pre dve deti
a pridali sme praktické police na knihy či
školské učebnice.

riešenie

Medzi posteľami sa nachádza vyvýšený
odkladací priestor, ktorý sa vždy
zíde. Postele zároveň oddeľuje, takže
poskytuje deťom súkromie.
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ZODPOVEDNÁ REDAKTORKA NATÁLIA ŽÁKOVÁ

Nízke sedenie,
v ktorého blízkosti sa
nachádza aktuálne veľmi
populárny tabuľový
náter, využijú obe deti.
Obmieňanie obrázkov
a nápisov na tabuli
zakaždým čiastočne zmení
vzhľad miestnosti.

napíšte
nám

Máte problém so zariadením
svojho príbytku? Naši
spolupracujúci dizajnéri vám
radi pomôžu. Mailujte na adresu:
riesenie@jaga.sk.
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