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PŮDORYS 

POHLED  SHORA 
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    LEGENDA 

1 Postel s úložným prostorem – IKEA BRIMNES (již zakoupená), matrace 80x200 

2 Police EKBY JARPEN 79x19cm, bílá – připevněná na stěnu za hlavou  

3 Police nástěnná EKBY JARPEN/EKBY BJARNUM 119x28cm, celkem 4 police 

zkrácené na cca 85cm 

4 Sestava z nábytku IKEA BESTA zahrnující nástěnné skříňky a kontejner pod 

pracovní stůl – viz. samostatná specifikace 

5 Nástěnná magnetická tabule 2x, 78x37cm, (IKEA SPONTAN) 

6 Bílá deska na míru, která naváže na horní desku spodní části skříněk  BESTA a 

vyplní mezeru až ke stěně s oknem 

7 Výškově nastavitelná noha ke stolu – VIKA KAJ  

8 Deska pracovního stolu na míru, viz. samostatná specifikace 

9 Ergonomická pracovní židle pro dítě 

10 Lamino deska 190x50cm (lamino v dezénu jako stůl nebo v bílé) s věšáky a háčky 

– kombinace GRUNDTAL věšáku (40x14cm)- bude sloužit k zavěšení ramínek se 

šaty  a GRUNDTAL VĚŠÁKŮ nebo háčky BJARNUM 

11 Zrcadlo STAVE, bílý rám, 40x160cm, upevnit jako otočné na přiložené panty – 

panty vpravo, blíže k oknu 

12 Nástěnné bodové osvětlení nad zrcadlo -BERYLL 

13 Doplnění (truhlářem na míru) mezery mezi postelí a stěnou – lamino v dezénu 

jako stůl  

14 Televize zavěšená na stěně 

15 Alternativa k č.20 - police pod TV Police EKBY JARPEN/EKBY BJARNUM  

16 Kusový koberec, cca 60x140cm 

17 Stolní lampička např. IKEA TIVED 

18 Pracovní lampa např. IKEA HUSVIK 

19 Závěsy (např. IKEA SANELA, JANNIKE či VIVAN se světle tyrkysovou) 

20 Alternativa k č. 15 – police IKEA LACK bílá 110cm 

21 Závěsné svítidlo – např. IKEA HAGGAS, KNAPPA, MASKROS 
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KOUTEK PRO STUDENTKU 

Místnost, či spíše dosavadní pracovní koutek pánské části rodiny o rozloze pouhých  6,4m2 

(2,15m  x  2,98m) bylo potřeba proměnit ve funkční zázemí pro dospívající studentku. 

Požadavkem rodičů, bylo použít již zakoupenou postel z IKEA s úložným prostorem, 

prostorný pracovní stůl, dostatek úložného prostoru, zrcadlo  a vlastní TV. 

Aby pokojík působil v daných 

podmínkách co nejprostorněji, 

použila jsem přednostně 

skříňky závěsné a police, a to  

v bílé barvě. Funkčnost 

výsuvné zásuvky u postele je 

zachována tak, že šuple bude 

vyjíždět do volného prostoru 

pod skříňkami, které poslouží 

zároveň jako noční stolek. 

Pracovní stůl bude zhotoven 

na míru, v atypickém, 

rozšiřujícím se tvaru. 
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Z důvodu omezeného prostoru v pokoji nebyla umístěna šatní skříň, nicméně možnost zavěšení 

ramínka s připravenými šaty na následující den je na věšákové stěně vedle dveří. Jsou zde i 

háčky na kabelky, šátky, čelenky…. 

 V pokoji nechybí ani velké zrcadlo, které kromě běžné funkce napomůže i optickému rozšíření 

místnosti. Zrcadlo může být otočné na pantech, v prostoru za ním by pak mohly být malé 

háčky na korále, náušnice apod. 
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Vedle bílé je v pokoji použita také barva fialková  - sytější na stěnu u postele, světlejší na stěnu 

s dveřmi. Interiér jemně oživuje i kapka tyrkysové na některých zásuvkách a na dekoračních 

závěsech. Stěna u postele může být dodekorována samolepkami ve tvaru květů. 

Prosklená dvířka skříněk mohou být ponechána čirá nebo naopak zcela zaplněna koláží 

z oblíbených fotografií. 

 

 

Police u TV může být přímo pod přístrojem, pak není nutné, aby byl nutně závěsný, nebo na 

stěně nad postelí, což se zdá být kompozičně i prakticky zajímavější. 
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Atypická pracovní  stolová deska bude posazena přímo na nábytek BESTA (na distanční 

podložce), nebude tedy mít vlastní podnož. Nalevo bude sedět na skříňce se 4mi zásuvkami, 

napravo pak na zavěšené policové skříňce. Pouze v pravém zadním rohu bude přidána jedna 

stolová noha – výškově stavitelná – kterou lze přizpůsobit  výšce nábytku. Ke stolu je vhodné 

přidat čelní  lištu na níž mohou být připevněny klasické zásuvky pro rychlé připojení  nabíječky 

na mobil, notebooku apod. Po pravé ruce budou k dispozici 2 magnetické  nástěnky pro školní 

rozvrh  a všeliké jiné nezbytnosti. 
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Příklady možných dekoračních 

samolepek na stěnu – lze objednat 

v různých barvách.  
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