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Dodatki są tzw. wisienką na torcie i w dużej mierze decydują o
charakterze wnętrza. Łatwo wymienić je na coś innego, natomiast

zdecydowanie trudniej jest dobrać je w odpowiedni sposób.
 Jak ułatwić ten proces, opisuję poniżej.

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/


TABL ICA  INSP IRACJ I

- przed zakupem dodatków warto zebrać zdjęcia wybranych dekoracji i
ułożyć je na jednym arkuszu

- takie zestawienie całości pomoże ocenić czy wszystko do siebie pasuje
i co warto zmienić



TABL ICA  INSP IRACJ I

- można wykonać ją tradycyjnie, wycinając zdjęcia wybranych
produktów i przyklejając na kartce

- można wykonać ją w programie typu Canva www.canva.com

http://www.canva.com/


2 -3  KOLORY  BAZOWE

- warto ustalić na początku 2-3 główne kolory dominujące i do nich
dobierać dodatki w podobnych tonach



2 -3  KOLORY  BAZOWE

- jest wiele technik na dobór kolorystyczny; można skorzystać z koła
barw czy gotowych rozwiązań u producentów farb

- warto inspirować się naturą, polecam zbiór zdjęć z Design Seeds
www.design-seeds.com

źródło fot. http:www.design-seeds.com/

https://www.design-seeds.com/
https://www.design-seeds.com/


NIE  TYLKO  DZ IAŁ
DZ IEC IĘCY

- zachęcam do poszukiwania dodatków w innych, nie tylko typowo
dziecięcych sklepach

- gdy przyjdzie czas na wymianę dodatków w pokoju dziecka, to
wybrane wcześniej kosze, poduszki, pledy czy lampy z łatwością można
będzie ulokować w innym miejscu domu, np. salonie czy przedpokoju

- takie podejście zapewnia spójność całego wnętrza domu



TRZYMAJ  S IĘ  PLANU

- rób zakupy z dokładną listą dodatków, by nie kupować czegoś pod
wpływem chwilowego zauroczenia

- warto mieć przy sobie tablicę inspiracji i spoglądać na nią, by czuwać
nad odpowiednią kolorystyką



Pamiętaj, że powyższe rady mają pomóc w doborze dodatków,
natomiast możesz to robić całkowicie intuicyjnie, we własnym stylu.

Każdemu może podobać się zupełnie coś innego, 
najważniejsze, by czuć się dobrze we własnym domu.

Jeśli możesz, to pozwól dziecku razem z Tobą 
wybierać wyposażenie jego pokoju.

www.wnetrzadladzieci.pl@wnetrzadladzieci
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Czy jesteśmy połączeni w social media? 
Sprawdź moje inne działania ;)

https://www.wnetrzadladzieci.pl/
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/

