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Focal point to po prostu punkt przyciągający wzrok. Z pewnością dodaje
charakteru każdemu wnętrzu. Jak go stworzyć?

Najważniejsza zasada to: KONTRAST
Coś wyróżniającego się w pokoju.

Poniżej przedstawiam kilka sposobów 
na uzyskanie efektu "focal point"

www.wnetrzadladzieci.pl@wnetrzadladzieci

https://www.youtube.com/channel/UC4DLII1fJNETgoZcAJnd_Rg
https://www.instagram.com/WNETRZADLADZIECI/
https://www.tiktok.com/@wnetrzadladzieci
https://pl.pinterest.com/kamilasnela/boards/
https://www.wnetrzadladzieci.pl/
https://www.wnetrzadladzieci.pl/


KOLOR

- najłatwiejszy sposób to wyróżnienie konktrastującym kolorem
- np. kolor ściany, sufitu, drzwi czy dekoracji

źródło fot. https://littlehandswallpaper.com/

https://coloradonest.com/2015/11/05/color-on-the-ceiling-4-rooms-that-can-handle-some-ceiling-drama/
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KOLOR

- najłatwiejszy sposób to wyróżnienie konktrastującym kolorem
- np. kolor ściany, sufitu, drzwi czy dekoracji

https://moimili.net/

https://moimili.net/


DEKORACJA  ŚC IENNA

- może odnosić się do upodobań dziecka, być spersonalizowana
- np. makrama, tamborek, girlanda, lustro,
galeria zdjęć rodzinnych, plakaty, naklejki

źródło fot. www.pinterest.com

https://pl.pinterest.com/pin/692569248938977973/
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- może odnosić się do upodobań dziecka, być spersonalizowana
- np. makrama, tamborek, girlanda, lustro
galeria zdjęć rodzinnych, plakaty, naklejki

źródło fot. https://www.etsy.com

https://www.etsy.com/listing/637832386/whale-tailmodern-macramemacrame-wall
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- może odnosić się do upodobań dziecka, być spersonalizowana
- np. makrama, tamborek, girlanda, lustro,
galeria zdjęć rodzinnych, plakaty, naklejki

źródło fot. www.pinterest.com
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MEBEL

- mebel odróżniający się kolorystycznie lub gabarytem czy stylistyką

źródło fot. http://woodszczescia.pl

http://woodszczescia.pl/?product=witryna
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- mebel odróżniający się kolorystycznie lub gabarytem czy stylistyką

źródło fot. https://pl.pinterest.com

https://pl.pinterest.com/pin/48061921139261963/


UKŁAD  FUNKCJONALNY

- mniej typowy, np. łóżko w centralnym miejscu w pokoju
czy zabudowa łóżka piętrowego

- antresola



UKŁAD  FUNKCJONALNY

- mniej typowy, np. łóżko w centralnym miejscu w pokoju
czy zabudowa łóżka piętrowego

- antresola

źródło fot. https://sarahshermansamuel.com

https://sarahshermansamuel.com/archie-finally-got-his-bunk-beds/


UKŁAD  FUNKCJONALNY

- mniej typowy, np. łóżko w centralnym miejscu w pokoju
czy zabudowa łóżka piętrowego

- antresola

źródło fot. https://pl.pinterest.com

https://pl.pinterest.com/pin/574771971189199823/


Pamiętaj, że punkt wyróżniający stanowi 
charakterystyczny element w pokoju. 

Natomiast jeśli wolisz stonowane wnętrza, 
to wystarczy unikać tego rozwiązania.

www.wnetrzadladzieci.pl@wnetrzadladzieci

Czy jesteśmy połączeni w social media? 
Sprawdź moje inne działania ;)
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