
Vaikų kambario interjero interjero dizainas Klaipeda lūšnyne grindžiamas minimalizmu ir 

praktiškumu. Kad jaukūs vaikai, dizainas ir stilius tilptų racionaliai: kambarys vizualiai išsiplėtęs, 

sujungia zonas, paima daugiafunkcinius baldus. Svarbiausia yra galvoti apie interjero išdėstymą ir 

kiekvieno erdvės colio paskirtį.

Vaikų darželio medžiagos turi būti stiprios ir atsparios vaikų veiklai. Sienoms tinka šiuolaikiniai 

skalbimo tapetai ir vandens emulsijos dažai: iš jų ištrinami rašiklio, žymeklio, dažų ir riebių dėmių 

pėdsakai iš molio ir lysuna. Fliseline tapetai dažymui – tikras patogus ir saugus variantas. Gerai, jei 

vinilas ant jų nėra putotas ir sunkus: sunkiau sugadinti ir subraižyti. Popieriaus tapetai yra 

ekologiški, juos lengva įklijuoti ir pasiimti modelį pagal interjero stilių. Kad nebūtų uždrausti dažyti 

ant sienų, nusipirkite modernius tapetus su dizainu brėžiniams: rėmams ar spalvinimo knygoms.

Seksui nėra vienareikšmio sprendimo, kiekvienas variantas turi realių privalumų ir

privalumų:

Parketas ir laminatas yra šilti ir gražūs, tačiau negali atlaikyti drėgmės ir įbrėžimų iš žaislų ir

biuro kėdės ratų.

Kilimas yra šiltas, gerai žaisti, tinka bet kokiam stiliui, bet ilgą laiką renka dulkes ir džiūsta.

Galite įsigyti dangą su brėžiniais: lauką ir mišką ar kelius, kuriais važiuoja automobiliai.

Eismo spūstis nebijo drėgmės ir sugeria triukšmą – kaimynai iš apačios bus mažiau linkę



skųstis dėl trypimo ir griūties. Jis tampa purvinas guma, kartais trupėja ir suspaudžia.

Kamštienos skaldos ir duobės atrodo aplaistytos.

Linoleumas nebijo drėgmės, dažų ir įbrėžimų, lengva miegoti ir keisti. Tikrasis trūkumas yra

ne aplinkos sudėtis. Linoleumo – marmoleumo – analogas yra pagamintas iš natūralių

medžiagų: medžio, linų, kamščių ir dervų. Jis yra patogus ir ekologiškas, tačiau jis kainuoja

4-10 kartų brangiau nei linoleumas.

Jei ilgą laiką nepakeitėte grindų ir dar neplanuojate, uždenkite grindis kilimu. Šiuolaikinis

kilimas gali būti paimtas pagal bet kokį dizainą ir stilių, plaunamas ir dedami į sausą valymą.

Renkantis medžiagas vaikams sutelkiant dėmesį į vaiko amžių ir temperamentą. Trejų metų

aktyvus vaikas bus tinkamas popieriaus tapetai ir kamštienos grindys, o paauglys –

laminatas ir dažai plakatams klijuoti.

Interjero dizainas Klaipedoje stilius ir dekoras daro kambarį jaukų ir įdomų, padeda vizualiai išplėsti

ar sumažinti erdvę. Tuo mažiau dekoracijų ir kontrastų, tuo daugiau atrodo kambarys. Jei puošiate

vaikų darželį vienu stiliumi, įsitikinkite, kad nebuvo šurmulio. Nuotraukose pripildytos sienos ir

figūrėlėmis užpildytos lentynos sukuria ankštumo ir netvarkos jausmą. Sočios dizaino padangos ir

gali nuobodu per metus.

Kad lengvas miegamasis neatrodo kaip ligoninės kambarys, viena iš sienų gali būti įklijuota

tapetai. Šiuolaikiniai tapetai nebijo drėgmės, jie nuvalomi skudurėliu. Galite spausdinti tikrą

nuotrauką iš kitų arba pasirinkti dizainą iš šablonų. Gera idėja yra žymeklio plėvelė arba skalūnų

tapetai. Ant filmo nupieškite žymeklį, kaip ir mokyklos lentoje, ir skalūnų tapetą – kreidą.

Sienos dekoruotos paveikslais, amatais ir piešiniais. Žaidimų aikštelei bus tinkamos tikros

nuotraukos iš žaidimų aikštelės ar mėgstamų personažų vaizdai, o darbuotojui – treniruočių

plakatai. Švytintis žvaigždėto dangaus žemėlapis ir fluorescencinės figūrėlės papuoš sieną ar

spintą šalia lovos.

Dekoras pasirenkamas pagal kambario stilių. Pagrindinė mažo kambario interjero dizaino taisyklė

– nereikia pernelyg daug su detalėmis ir spalva. Trys nuotraukos toje pačioje rėmelyje – geriau nei

dešimt spalvų.
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