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Jeśli salon jestnajbardziej repre-
zentacyjnympomieszczeniem
wkażdymdomu,a jegocentral-

nympunktem jest sofa lubkanapa,
towidzimy jakważny jest jejwybór
przyaranżacji pomieszczenia.

- Aranżacja salonupowinnabyć
dokładnie przemyślana. Pomiesz-
czeniemusibyćprzestronne,otwar-
te, ale jednocześnie eleganckie
ifunkcjonalne.Ważnejest,bynieza-
stawić pomieszczenia. Najważniej-
szepunktysalonutozestawwypo-
czynkowyoraz stół –dowiadujemy
się zportaluBonami.pl.

Pomysłów aranżacyjnych jest
wiele, choć elementem decydują-
cymowyborzekonkretnejdekora-
cji jest wielkość pokoju oraz ilość
światła, która do niego dociera.
Wsalonach odużymmetrażumoż-
napuścićwodzefantazji.Wartowy-
korzystaćprzestrzeń i zdecydować
sięnapostawieniewpokojudwóch
wolnostojących sof, dzięki którym

zyskamy wiele miejsca do wypo-
czynku–dladomownikóworazgoś-
ci.Siedziskamożnaustawićwliterę
L, apomiędzy sofami umieścićma-
ły stolik kawowy – jest towygodne
i estetyczne rozwiązanie.

Wśródpomysłówdobrychpro-
jektantówwnętrz znajdziemy roz-
wiązania wykorzystujące kolekcję
sof:nowoczesnerozwiązaniewpo-
staci kanap ustawionych nawyso-
kich, drewnianych nóżkach nadaje
sofom lekkości i designerskiej ele-
gancji. Do wyboru są sofy dwu-
i trzyosobowe. Można je połączyć
wdowolnejkonfiguracjiwzależnoś-
ciodzapotrzebowania. Portalpole-
cakolorowesofyAlvawykończone
ciekawymi, dużymi guzikami oraz
kontrastującymi poduszkami. Inte-
resujące są również sofy Azzurre,
które charakteryzuje prążkowane
oparcie i gładkie poduchy będące
rozdzielonymisiedziskami.Sofydo-
stępnesąwwielużywychkolorach.

Jeżeli jesteśmy posiadaczami
małegometrażu lub salonu zanek-
semkuchennym,wartozastanowić
sięnadtym, ile i jakichmeblipotrze-
bujemy. By dodatkowo nie zmniej-
szyćpomieszczenia,należyzwrócić
uwagęnato, jakizestawwypoczyn-
kowyspełniswojezadanie, jeżelipo-
trzebujemywięcejmiejscanaszafę
czykredens.Kanapawmałymsalo-
nie powinna mieć niskie oparcie,
dzięki czemu nawet najmniejszy
metrażoptyczniezyskaprzestrzeń.

Ciekawym rozwiązaniem są ni-
skie kanapy Astor Cosmic wwersji
dwu-itrzyosobowej. Ichatutemjest
łatwość czyszczenia, dzięki możli-
wości zdjęcia siedziska. Niewielki
metraż zyska równieżnawielkości,
gdy zdecydujemy się na narożnik.
Jest to najlepsze rozwiązanie dla
osób, które niemają wielemiejsca
w salonie na stół z krzesłami. Do-
stępne sąnarożnikiMonroezmoż-
liwością wyboru koloru obicia. Na-

tomiast dla posiadaczy bardzo nie-
wielkiego metrażu lub kawalerki,
którym sen z powiek spędza brak
przestrzeni, odpowiednim rozwią-
zaniem będzie kanapa Libreria
zwbudowanymiwboczneoparcia
półeczkami.Jesttowizjonerskieroz-
wiązaniedekoratorskie,alerównież

znacznaoszczędnośćmiejsca.Dzię-
ki temuwszystkie ulubione książki
możemymiećwpobliżu.

Hitemaranżacyjnympolecanym
przez Bonami.pl, są sofy Karup bę-
dące połączeniem skandynawskiej
estetyki z japońską nowoczesnoś-
cią.Sątomeble,któreporozłożeniu

bocznych oparć zamieniają się
wjednoosobowekanapy.Sąoneod-
powiednie do pomieszczenia każ-
dej wielkości – nie tylko salonu, ale
równieżgabinetuczyjakododatko-
wemiejscedosiedzeniawsypialni.
OPR. PAULINA JÓŹWIAK, JOANNA
SEGIET,WERONIKA SOCHA
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Jeśli niemożemyzasnąć,może-
mywyobrażać sobieuspokaja-
jące obrazy, takie jak falujące

morzeczygórskapanorama.Warto
otympamiętać,projektującwystrój
sypialni, przy użyciu trójwymiaro-
wychpaneli dekoracyjnych.

Takie dekoracjemogą zachwy-
cać lekkością iswobodąlubuspoka-
jającą rytmicznością, w zależności
od poziomego lub pionowego uło-
żenia elementów oraz odpowied-
niego zagęszczenia kształtów. Pa-
neleDuneswykonanezgipsumoż-
na teżmalować na dowolny kolor.
Dzięki temu dopasujemy oblicze

każdego trójwymiarowegowzoru
doklimatuulubionychmiejscwypo-
czynku–subtelnebłękityukojązmy-
sły niczym falujący lazurmorza lub
płynąceponiebiechmury,adelikat-
ne żółcie przypomną łagodne linie
nadmorskiegopiasku.

Panelemożnatakżestosowaćja-
kodekoracjęwybranych,nawetnie-
wielkich fragmentów ścian.Mocu-
jąc je za zagłówkiem łóżka podkre-
ślimycentralną,najważniejszączęść
sypialni.Zkoleiozdobionezaichpo-
mocą wnęki nabiorą niezwykłego
charakteru, stając się oryginalnym
akcentem pomieszczenia. W ten

sposóbmożnawsypialniwykorzy-
stać także bardziej oryginalne, nie-
standardowewzory, dostosowane
doindywidualnegoklimatuaranża-
cji. Również te bardziej dynamicz-
ne,bazującenamotywachgeome-
trycznych lub florystycznych.

Światło w sypialni wartowyko-
rzystaćdotworzeniaatmosferydy-
skrecji i wyciszenia. Dzięki trójwy-
miarowejkonstrukcjipanelidekora-
cyjnych możemy wprowadzić
do wnętrza niepowtarzalną grę
światłocieni,montującstylowekin-
kietynaozdobionej ścianie.
(PJ, JS,WS)
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