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Sypialnia w dobrym stylu. Poznaj inspiracje od Activejet i Tuckano 
 

 
Sypialnia – nieoficjalne centrum naszego domu. To tu odpoczywamy, 

zagłębiamy się w lekturze, niekiedy nawet pracujemy. Sypialnia, w której 
dobrze będziemy się czuli powinna uwzględniać nasz charakter, zamiłowania, 

ale i potrzeby – jak na przykład odpowiednie oświetlenie dla moli 
książkowych czy nocny stoliczek dla tych, którzy muszą mieć pod ręką telefon 
czy elektroniczną nianię. Przedstawiamy Wam 3 pomysły na sypialnie – która 

najbardziej Wam się spodoba? 
 
Styl skandynawski 
 
Styl skandynawski króluje w polskich domach już od kilku lat i nic nie wskazuje 
na to, aby miało się coś w tym zakresie zmienić. Nic dziwnego – jest jasny, 
stawia na naturalne materiały i prostotę. Do takiej sypialni doskonale pasuje 
proste oświetlenie, takie jak kinkiety naścienne z serii XENIA. Można je powiesić 
po obu stronach łóżka, tworząc harmonijne wnętrze i jednocześnie wykorzystać 
do wieczornego czytania książki. Seria XENIA od Activejet składa się z 4 
komplementarnych produktów o różnej liczbie źródeł światła – każdy z 
pewnością znajdzie wśród nich ten idealny. 
 
W sypialni w stylu skandynawskim przyda się także górne, główne oświetlenie. 
W tej roli doskonale odnajdzie się lekka jak chmurka, metalowa i ażurowa 
konstrukcja lampy wiszącej HOLLY. Można wybrać kolor biały, świetnie pasujący 
do odcieni szarości i beżów. 
Drugim elementem, który zasadniczo wpływa na charakter sypialni są zasłony. 
Mają nie tylko walor praktyczny, ale także dekoracyjny – grając ich kolorem 
możemy całkowicie odmienić styl i charakter wnętrza.  
 
Doskonałym dopełnieniem produktów oświetleniowych Activejet będą zasłony 
marki Tuckano. Dostępne w 12 kolorach, eleganckie i efektowne – nadadzą 
sypialni określonego charakteru, jednocześnie przyjemnie ją zaciemniając. 



 

 

Jasna szarość, pudrowy róż, delikatny fiolet czy mięta to kolory, które wspaniale 
komponują się z wnętrzem w skandynawskim stylu. 
 
Sypialnie w stylu industrialnym 
 
Styl industrialny to surowość i prostota, ale niepozbawione przytulności. W 
takiej sypialni często wykorzystuje się beton lub cegłę na ścianach. Na ich tle 
doskonale wypadają lampy metalowe, swoją konstrukcją przypominające te z 
dawnych wnętrz fabrycznych. Tak wyglądają na przykład reflektory i listwy 
TOSCANIA od Activejet, w których źródło światła ukryte zostało w gęsto 
plecionej klatce z metalu. Takie rozwiązanie idealnie wydobędzie z dekoracyjnej 
ściany jej wszystkie atuty. Ich doskonałym dopełnieniem będą lampy wiszące z 
serii HOLLY – te z trzema punktami świetlnymi zostały wprost stworzone do 
industrialnych wnętrz, gdzie króluje prostota i metalowe dodatki. 
 
Aby podkreślić surowy charakter sypialni w stylu industrialnym – postawmy na 
zasłony w ciemnym kolorze. W ofercie marki Tuckano znajdziemy nie tylko 
czarne, ale także ciemnoszare i ciemnoniebieskie – wprost idealne do wnętrza 
w takiej stylistyce. 
 
Sypialnie w stylu minimalistycznym 
 
Minimalizm sprawdzi się zawsze, bo prostota nigdy nie przeminie. W wersji 
sypialnianej jest to najczęściej postawienie przede wszystkim na kolor biały. 
Prosta rama łóżka, takie same szafki nocne i inne meble. Brak ozdób, 
ewentualnie grafiki na ścianie - na przykład ze wzorami geometrycznymi – to 
znaki szczególne tego stylu. Wówczas oświetlenie powinno być tylko 
dopełnieniem, bez grania pierwszych skrzypiec. Właśnie taka jest seria XENIA 
od Activejet – dyskretna, srebrna, o eleganckiej konstrukcji. Lustrzana 
powierzchnia odbija światło, dzięki czemu pomieszczenie nabierze dyskretnego 
blasku. 
 
Wspaniałym dopełnieniem tak zaprojektowanej sypialni będą jasne, lekkie 
zasłony z oferty Tuckano – jeśli chcesz podkreślić minimalistyczny charakter 
wnętrza postaw na biel, czerń, beż lub ciemną szarość.  
 
Sypialnia, choć często ukryta przed okiem gości, to jeden z kluczowych 
punktów każdego domu i mieszkania. Zadbajmy, aby była nie tylko wygodna, 
ale także piękna – w końcu średnio spędzamy w niej aż 1/3 naszego życia! 
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