JAK URZĄDZIĆ MAŁE MIESZKANIE
W STYLU SKANDYNAWSKIM?

Styl skandynawski od paru lat jest jednym z najgorętszych trendów wnętrzarskich. Nie ma
się czemu dziwić — doskonale pasuje zarówno do przestronnych wnętrz, jak i niewielkich
mieszkań w bloku. Wszechobecna biel, jasne odcienie szarości i beżu oraz mocne,
wyraziste dodatki. Pokój w stylu skandynawskim może mieć charakter minimalistyczny, nie
jest to jednak obligatoryjne. Najważniejsze, aby wszystkie elementy pasowały do siebie i
tworzyły spójną całość. Nie wiem jak Wy, ale ja zdecydowanie należę do fanów stylu
skandynawskiego. Z własnego doświadczenia mogę Wam go polecić, szczególnie do słabo
oświetlonych pokoi na poddaszu. Jak urządzić małe mieszkanie w stylu skandynawskim?
Dziś kilka słów na ten temat.

Styl skandynawski — dlaczego jest najlepszy do
niewielkich pomieszczeń?
Jeśli szukasz pomysłu na proste, funkcjonalne i zarazem klimatyczne wnętrza, koniecznie
zapoznaj się z założeniami stylu skandynawskiego. Największe znaczenie odgrywa tutaj
kolorystyka — wspomniane wcześniej, wszechobecne: biel, szarości oraz beże, stanowią
jego znak rozpoznawczy. Ascetyczne kolory zastosowane w niewielkich pomieszczeniach
sprawiają, że pokoje są jaśniejsze, wydają się także optycznie większe.
Zastosowanie jasnych ścian oraz mebli może wpłynąć negatywnie na wnętrze, które stanie
się zimne, smutne i przygnębiające. Aby zapobiec takiemu efektowi, do wnętrz
skandynawskich wprowadza się mocne akcenty w postaci dodatków — poduch, firan,
kolorowych dywanów, wazonów itp.
Jeśli nadal zastanawiasz się, jak urządzić małe mieszkanie w stylu skandynawskim i wydaje
Ci się, że jasna kolorystyka to nie wszystko, masz zupełną rację. Styl skandynawski będzie
doskonałym rozwiązaniem do niewielkich pomieszczeń z jeszcze jednego względu —
uwielbia on praktyczne i kompaktowe rozwiązania. Wielofunkcyjne meble są dziś na topie i
nietrudno kupić rozkładaną kanapę z dodatkowymi szufladami oraz półkami, która
jednocześnie będzie elementem zestawu wypoczynkowego, łóżkiem sypialnianym, meblem
do przechowywania pościeli i tekstyliów domowych oraz szafką/regałem na podręczne
akcesoria lub niewielką biblioteczką.
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Zmiana aranżacji mieszkania na wnętrza skandynawskie niekoniecznie oznacza duży
remont. Tak naprawdę wcale nie musisz trzymać się kurczowo wszystkich założeń obranego
kierunku. Kluczową kwestią będzie tutaj kolorystyka ścian, która radykalnie zmieni charakter
wnętrza i nawet ciemne meble nie będą w stanie go przytłoczyć.

Pokój gościnny w stylu skandynawskim
Styl skandynawski wyróżnia funkcjonalność. Zarówno meble, jak i zastosowane dodatki
powinny być przede wszystkim praktyczne. Znaczenie ma również materiał, z jakiego są
wykonane. Dominują tutaj drewno, kamień, metal, szkło oraz ceramika. W salonach
skandynawskich unikaj więc wykończeń i akcesoriów plastikowych. Unikaj — nie oznacza,
wyeliminuj je całkowicie.
W salonie urządzonym w stylu skandynawskim doskonale prezentowała będzie się
drewniana, bielona podłoga. Nie gorzej wyglądały będą również deski pozostawione w
naturalnej kolorystyce drewna. Białe ściany oraz jasna podłoga urozmaicone muszą zostać
meblami w odcieniach szarości lub beżu, a także wyrazistymi dodatkami. Na kanapie
koniecznie połóż poduchy żółte, czerwone lub turkusowe, postaraj się również, aby na
podłodze znalazł się niewielki „włochaty” dywan w podobnej kolorystyce.

Sypialnia w stylu skandynawskim
Sypialnia powinna być urządzona w sposób sprzyjający odprężeniu. Doskonale w tej roli
sprawdza się jasna i stonowana kolorystyka stylu skandynawskiego. Ściany w sypialni warto

pomalować na biało lub utrzymać je w jasnych szarościach. Błękitne firanki w pastelowych
odcieniach oraz pościel w podobnej kolorystyce idealnie dopełnią aranżację. Jakie łóżko
sypialniane wstawić do sypialni skandynawskiej? Można pokusić się zarówno o mebel
wykonany z drewna, metalu, jak i wygodne łóżko kontynentalne.
W sypialni mogą znaleźć się również inne meble — komoda, a także pojemna szafa.
Dobrym rozwiązaniem w wąskich pomieszczeniach jest zaadaptowanie całej ściany na szafę
wnękową. Pojemna i duża szafa pomieści nie tylko ubrania, ale również tekstylia i sprzęt
domowy. W górnej części, do której dostęp jest nieco utrudniony, schować można rzadziej
używane przedmioty i ciuchy.

Kuchnia w stylu skandynawskim
W skandynawskiej kuchni najlepiej prezentują się meble wykonane z jasnego drewna,
można je dodatkowo pomalować na biało, nie jest to jednak koniecznością. Kupując meble
w sklepie lub wykonując je we własnym zakresie, zadbaj o dobre rozplanowanie szafek i
szuflad. Kuchnia skandynawska nie musi być duża, powinna jednak wyróżniać się
funkcjonalnością. Na blacie i szafkach kuchennych nie należy stawiać zbyt wiele sprzętu

AGD, wnętrze powinno być wygodne i przytulne. Jasne ściany i meble warto urozmaicić
mocnym akcentem w postaci ciemnej kuchenki lub lodówki.

Jak urządzić małe mieszkanie w stylu skandynawskim? Jak widać, nie jest to trudne. Jasne i
funkcjonalne wnętrza doskonale sprawdzą się w niewielkich kawalerkach oraz mieszkaniach
dwupokojowych. Styl skandynawski jest na tyle uniwersalny, że doskonale prezentuje się
również w przestronnych mieszkaniach.
Podobają się Wam mieszkania urządzone w stylu skandynawskim? Co o nich
myślicie?

