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Wieczorem sypialnia musi dawaæ nam ukojenie po ca³ym dniu, 

pozwalaæ na prawdziwy odpoczynek, usypiaæ, a rano

– obudziæ, daæ energiê i dobrze nastawiæ do otoczenia.
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Odpowiednie miejsce dla sypialni to tak zwa-

na strefa prywatna. Do strefy tej nale¿¹ po-

mieszczenia, do których zazwyczaj nie zapra-

sza siê goœci. Dlatego sypialniê zwykle projek-

tuje siê na piêtrze. Jeœli dom jest parterowy,

umieszczana jest najczêœciej w g³êbi domu.

Jeœli to mo¿liwe – daleko od kuchni i salonu. 

Jeœli dom stoi przy ruchliwej ulicy, okna sypial-

ni powinny wychodziæ na ty³. Dobrze te¿ tak

zaplanowaæ jej po³o¿enie, aby przez okna nie

wpada³o zbyt jasne œwiat³o na przyk³ad latarni. 

Ustawienie sypialni wzglêdem stron œwiata za-

le¿y w pewnym stopniu od upodobañ i trybu

¿ycia. Najlepiej jeœli okno bêdzie wychodzi³o

na pó³nocny wschód, rano do sypialni bêd¹

wpada³y promienie s³oneczne, ale nie bêd¹

zbyt dokuczliwe. Taka sypialnia, która ma

spe³niaæ te¿ niektóre funkcje pokoju dzienne-

go, mo¿e znajdowaæ siê od strony po³udnio-

wej lub zachodniej. 

Sypialnia powinna byæ tak urz¹dzona i wypo-

sa¿ona, by dobrze t³umiæ ha³asy. Aby to osi¹-

gn¹æ na pod³odze mo¿na po³o¿yæ wyk³adzinê

dywanow¹, a na oknach powiesiæ grube za-

s³ony. Przed ha³asami bêd¹ te¿ chroniæ pe³ne

drzwi. Sypialnia powinna znajdowaæ siê jak

najbli¿ej wspólnej ³azienki lub mieæ w³asn¹

z bezpoœrednim wejœciem. 

£Ó¯KA 
I £Ó¯A

Wygl¹d i charakter ³ó¿ka – najwa¿niejszego

mebla w tym pomieszczeniu – narzuci styl ca-

³emu wnêtrzu. Dlatego s¹ dwa sposoby na

urz¹dzenie sypialni – mo¿na najpierw wybraæ

³ó¿ko i do niego projektowaæ ca³e pomiesz-

czenie albo dok³adnie okreœliæ, jak bêdzie wy-

gl¹da³a sypialnia i pod tym k¹tem szukaæ od-

powiedniego ³ó¿ka. 

Zdecydowanie najwygodniejszym rozwi¹-

zaniem jest rama z materacem, jeœli oczy-

wiœcie jest na nie doœæ miejsca. £ó¿ko nie

mo¿e byæ za ma³e. Szerokoœæ ³ó¿ka dwu-

osobowego wynosi zazwyczaj od 140 cm

do 200 cm, a jednoosobowego – od

80 cm do 120 cm. Standardowa d³ugoœæ

to 2 m. 

fot. Finezja Studio

1 Ciemne g³êbokie kolory sprawiaj¹, ¿e

wnêtrze w zale¿noœci od iloœci œwiat³a jest

nastrojowe lub bardzo ¿ywe

2 Sypialnia i ³azienka w jednym

pomieszczeniu to rozwi¹zanie odwa¿ne

i pe³ne rozmachu
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fot. Zirconio
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Najlepiej gdy do ³ó¿ka dwuosobowego jest

dostêp z obydwu stron o szer. co najmniej

80 cm. £ó¿ko stawia siê czêsto zag³ówkiem do

œciany, jednak warto poeksperymentowaæ

i postawiæ je na przyk³ad na œrodku pokoju.

W RAMACH
£Ó¯KA 

To, czy ³ó¿ko jest wygodne zale¿y przede

wszystkim od materaca. Dlatego wybieraj¹c

ramê ³ó¿ka, mo¿na pozwoliæ sobie na pewn¹

swobodê. Mo¿na zdecydowaæ siê na ramê

drewnian¹, metalow¹ – na przyk³ad kut¹,

z obiciem, a nawet z tworzywa sztucznego.

Jeœli do sypialni zostanie wstawiona rama bez

szczytów, formê nadaje mu narzuta i podusz-

ki. Sporo ekstrawagancji wprowadza do sy-
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fot. Prestige

3 Oryginalne ³ó¿ko i zaokr¹glona

komoda, czyli spanie na okr¹g³o

4 Kominek najczêœciej stawiany jest

w salonie, jednak ¿ywy ogieñ w sypialni

nada jej niepowtarzalny charakter

5 Spokojne, wyciszone wnêtrze 

z jednej strony podkreœlone jest 

delikatnym wzorem na œcianie, 

a z drugiej prze³amane mocnym 

akcentem poduszek

6 Pó³ki zamontowane na œcianie 

w szczycie ³ó¿ka przejê³y wszystkie funkcje

szafek nocnych

fot. Zirconio
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pialni okr¹g³e ³ó¿ko – mo¿e to byæ okr¹g³a ra-

ma z tradycyjnym prostok¹tnym materacem

lub z wykonanym specjalnie równie¿ okr¹-

g³ym. Równie ciekawe s¹ ³ó¿ka podwieszane

na linach lub ³añcuchach! Ciekawym rozwi¹-

zaniem jest te¿ powieszenie moskitiery – la-

tem pozwoli na swobodny sen przy otwartych

oknach, a poza tym nada wnêtrzu lekkoœæ

i po³udniowy charakter. 

MIÊKKO
I SPRÊ¯YŒCIE 

Odpowiedni materac to jeden z najwa¿niej-

szych czynników wp³ywaj¹cych na dobry sen.

Nawet w perfekcyjnie urz¹dzonej sypialni nie

mo¿na dobrze wypocz¹æ na Ÿle dobranym ma-

teracu. Jego sprê¿ystoœæ musi byæ dobierana

miêdzy innymi do wagi i wzrostu œpi¹cego.

Na dobrym materacu krêgos³up osoby le¿¹-

cej na boku powinien byæ prosty, a przy le-

¿eniu na wznak zachowaæ naturalny kszta³t

litery „S”. Najlepiej przed zakupem spraw-

dziæ go wykonuj¹c prosty test. Wystarczy

po³o¿yæ siê na plecach i w³o¿yæ d³oñ pod

odcinek lêdŸwiowy krêgos³upa – rêka po-

winna wejœæ z lekkim oporem. Jeœli materac

jest za twardy – d³oñ nie dotknie pleców, je-

œli zabraknie jej miejsca – jest za miêkki.

Mo¿na te¿ zamówiæ materac dobierany in-

dywidualnie. Jest tak wykonany, aby jego

sprê¿ystoœæ odpowiada³a naciskowi cia³a

w poszczególnych punktach. 

Materace mog¹ byæ wykonane z pianki po-

liuretanowej lub termoplastycznej albo z la-

teksu. Mog¹ byæ te¿ sprê¿ynowe. Pod ma-

teracem umieszcza siê stela¿, który równie¿

mo¿e siê uk³adaæ pod wp³ywem ciê¿aru.

Mo¿na te¿ kupiæ stela¿ z regulowana wyso-

koœci¹ podparcia.

NIE TYLKO
£Ó¯KO 

Jeœli miejsce na to pozwala, obok sypialni

powinna znajdowaæ siê garderoba lub

szafy z ubraniami. W samej sypialni mo¿-

na ustawiæ bieliŸniarkê lub komodê z pó³-

kami i ma³ymi szufladami do przechowy-

wania bielizny. Meblem, który umiejêtnie

dobrany, zdobi wnêtrze, a przy tym jest

bardzo praktyczny, jest toaletka. Cieka-
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fot. Tikkurila

fot. IKEA
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wym akcentem mo¿e byæ równie¿ para-

wan – pe³ny lub a¿urowy.

Zazwyczaj po dwóch stronach ³ó¿ka stawia

siê szafki nocne. Ich wysokoœæ powinna byæ

tak dobrana, aby ³atwo by³o siêgn¹æ na przy-

k³ad po ksi¹¿kê czy szklankê i by stoj¹cy na

niej zegarek by³ widoczny. Lampkê mo¿na

postawiæ na szafce lub zamontowaæ na

szczycie ³ó¿ka – lampka na ruchomym ramie-

niu pozwoli wygodnie czytaæ w ³ó¿ku. 

Atmosferê sypialni tworz¹ g³ównie dodatki –

dywan, narzuty, zas³ony – powinny harmoni-

zowaæ z meblami i kolorem œcian. 

USYPIA
I BUDZI 

Dobieraj¹c kolory do sypialni mo¿na sta-

n¹æ przed pewnym dylematem. Niektóre

kolory dzia³aj¹ na nas koj¹co i dobrze siê

przy nich zasypia. Jednak nie wp³ywaj¹

na nas pobudzaj¹co rano. Dlatego nale¿y

tak dobraæ kolory, ¿eby wp³ywa³y na nas

korzystnie przez ca³y dzieñ. Zestaw kolo-

rów powinien byæ stonowany, ale nie nu-

¿¹cy – nale¿y ostro¿nie komponowaæ pa-

stele, aby sypialnia nie by³a przes³odzo-

na. Jeœli do wnêtrza, w którym œpimy

chcemy wprowadziæ ¿ywy, jaskrawy kolor

powinien byæ on tylko lekko zaakcento-

wany. 

Sypialnia powinna byæ jednoczeœnie cie-

p³a, przytulna, ale równie¿ œwietlista i po-

godna, dlatego nale¿y zdecydowaæ siê

na okreœlon¹ gamê kolorystyczn¹.         

fot. Black Red White

7

fot. Krulen

7 ¯ó³te elementy wprowadzaj¹ pogodn¹

atmosferê, a ciemny br¹z dziêki

kontrastowi z bia³ymi œcianami o¿ywia

wnêtrze

8 Oryginalna rama ³ó¿ka nawi¹zuje do

klasycznych baldachimów, zachowuj¹c

nowoczesne kszta³ty

9 Lampka na ruchomym, giêtym

ramieniu pozwala skierowaæ œwiat³o

na ksi¹¿kê

9

fot. Habitat
8
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