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Як правильно підібрати меблі для дитини

Ще до народження дитини ми будуємо плани щодо її майбутнього, роздумуємо про виховання. Та ось ваше маленьке диво опиняється удома, і ви розумієте, що зовсім непросто виростити людину, зрозуміти особливості її характеру, зробити дитинство яскравим, цікавим.
Дитинство — найважливіший період. Саме в дитинстві формуються смак, звички, складається характер. Дорослі згадують про нього зі світлим смутком, бо дитинство не знає турбот, не ділить дні на погані і хороші, і кожен з них приносить нові враження, приховує чудове, добре, прекрасне. У дитинстві ми пізнаємо світ, починаючи, як правило, з предметів, які нас оточують.
На думку дизайнерів, інтер’єри дитячих кімнат «виховують смак», і це не пересічна фраза. 
Уявіть собі, як разюче відрізнятимуться світовідчування й інтелект любителів Барбі і колекціонерів порцелянових ляльок, глядачів японських мультсеріалів і тих, для кого вихідний за сімейною традицією присвячений вечорам класичної музики, відвідуванню театру. Уявіть, якими вони будуть у дітей, що живуть в оточенні безликих речей, і у тих, чий інтер’єр продуманий до дрібниць. Багато батьків, щоб зменшити вплив масової поп-пепсі-культури, намагаються зробити дитині своєрідне щеплення проти неї. Вони прискіпливо вибирають меблі в дитячі та навіть беруть малюка до меблевих салонів: адже не можна не враховувати думку майбутнього власника, якому належить засинати і прокидатися на цьому ліжку, відкривати цю шафу, сидіти за цим столом? І якщо ви зі своїм маленьким принцом або принцесою подумуєте про покупку нових меблів у дитячі апартаменти, можна сподіватися, що ця стаття виявиться для вас корисною.
Дитяча кімната — це особистий простір вашої дитини, у якому все має бути для неї зручним. Саме тому вибору дитячих меблів приділяється особлива увагу.
Дитяча кімната унікальна тим, що, на відміну від інших кімнат, вона апріорі багатофункціональна. Це і спальня, і гардеробна, і кабінет, і вітальня, і, звичайно ж, місце для веселих ігор. Тому деталі інтер’єру і розстановка меблів повинні бути продумані так, щоб вмістити все необхідне і при цьому залишити досить багато вільного місця. У стандартному варіанті в дитячій кімнаті повинні бути ліжко (набагато краще, ніж диван), письмовий стіл, шафа, ящики для іграшок і полиці для книг. Якщо існує можливість красиво і вільно розставити все необхідне в кімнаті — чудово. Вам залишиться лише простежити за тим, щоб меблі були якісними.
Вимог до дитячих меблів існує декілька. Вони повинні бути виготовлені з натуральних матеріалів, не мати гострих кутів і бути ретельно відполірованими. Меблі повинні бути міцними, щоб друзі вашої дитини не могли їх пошкодити. Крім того, вони мають відповідати дитині за зростом. Це означає, що розташування ручок шафи і висота полиць повинні бути на такому рівні, щоб дитина могла дістати необхідні речі самостійно.
Дитячі меблі мають бути ергономічними і зручними, щоб не зашкодити здоров’ю дитини. Це, перш за все, стосується стільців і ліжка. Звичайно, слід звернути увагу на дизайн меблів: яскраві фарби, незвичайні малюнки або орнаменти, цікаві деталі. Підібравши все необхідне, кімнату залишиться прикрасити лише фіранками і наповнити особистими речами маленького мешканця.
Трапляється, що розмір кімнати не дозволяє врахувати численних вимог до неї. Часто дитячу доводиться поєднувати з іншою кімнатою, наприклад, з батьківською спальнею. У такому випадку креативної знахідкою стануть спеціальні дитячі двоярусні комплекси. Верхній ярус — це ліжко, під яким розташований письмовий стіл, полиці для книг і платтяна шафа. Усе, що необхідно вашій дитині, вміщується на невеликому просторі. Вам потрібно буде тільки забезпечити достатньо місця для ігор.
Якщо в сім’ї двоє або троє дітей і у вас немає можливості виділити для них окремі кімнати, у такому випадку слід і на загальній площі забезпечити мешканцям особистий простір. Не треба економити місце і встановлювати, припустімо, один письмовий стіл на двох. Краще поставити довгу стільницю біля вікна чи зробити два відкидні столи біля стінок. 
Що стосується спального місця, також згодиться двох’ярусне ліжко, наприклад, із вбудованою шафою. Головне, простежте, щоб вона була міцною, а драбина для підйому на «другий поверх» — надійною та зручною. Додатковий простір для зберігання речей може розташовуватися під нижнім ліжком.
Як бачите, практично за будь-яких умов можна створити для дитини дитячу кімнату, яка буде його першим власним простором.
Отже, класика і модерн. Є меблі, які панують удома, і тоді ви відчуваєте себе скоріше гостем, ніж господарем. Стилі класика і модерн, навпаки, підлаштовуються під домашню атмосферу, створюють настрій, але в жодному разі не диктують його. Такі меблі позбавлені помпезності, химерності, не мають надлишкового великовагового різьбленого декору, прості, не тяжіють над простором, але органічно вписуються і в кімнату, і в людське життя.
У дитячих меблевих гарнітурах нинішнього сезону популярна морська тематика, не винятком є модель дитячої «Водне царство». Часом, правда, це виглядає досить банально: створюється враження, ніби море — головне захоплення сучасних хлопчиськ. Невідомо, чим це викликано: можливо, тим, що морські мотиви легше втілити у візерунку спинки ліжка або в рейкових вставках, які, за задумом дизайнерів, нагадуватимуть пляжні павільйони на морському березі. Є й досить привабливі, свіжі дизайнерські рішення: наприклад, корабель-ліжко, що немов відносить дитя до царства солодких снів.
До просторового рішення дитячої кімнати слід поставитися з особливою турботою. Якщо дорослий здатен одержувати естетичну насолоду від предметів декору, що не виконують яких-небудь функцій, то для дитини найважливіше вільний простір. Тому в дитячих кімнатах кожен предмет повинен бути суто функціональним і по можливості компактним.
Останнім часом у дитячому і дорослому інтер’єрах завоювало популярність авангардне композиційне рішення, коли ліжко вбудоване в ніші шафи або стінки. Професійним дизайнерським сленгом цей тип розстановки називається «Мости», однак самі дизайнери вважають таку композицію досить громіздкою, а психологи стверджують, що полиці, які нависають над узголів’ям, полки підсвідомо сприймаються дитиною негативно. Якщо дитяча невеликих розмірів, то в меблевій ніші розумніше розташувати письмовий стіл з обов’язковим штучним підсвічуванням ліворуч. Ліжко з поручнями абсолютно безпечне, і, крім того, панель під ним відсувається, перетворюючись на маленьку гардеробну для маляти. Якби не фігурні ручки висувних полиць, що повторюють оригінальний малюнок спинки стільця, можна було б зарахувати цей гарнітур до мінімалізму з його вимогами компактності і функціональності предметів.
Кімната з високими стелями і широкими підвіконнями дає можливість здійснити ідею бельєтажу-подіуму, і можна влаштувати біля вікна місце для читання або занять. Дитина таким чином стає господарем не просто власної кімнати, але складно організованого простору, де їй легше повною мірою відчути свою індивідуальність, самостійність.
Призначення дитячих меблів полягає ще і в тому, що саме вони дозволяють малятам відчути себе затишно серед відповідних їм речей. Адже якщо звичайні стелі вищі за середній зріст дорослої людини в півтора рази, то для дитини вони вище втричі або вчетверо. Психологічно діти почуваються невпевнено серед «дорослих» предметів і починають будувати власний будиночок з вашого улюбленого пледа і стільців.
Ось чому не слід купувати меблі «на виріст», хоча багатьом це здається цілком раціональним. За словами менеджера фірми «Пайс», недавно в їх салоні батьки придбали своїй п’ятирічній дитині доросле ліжко за 5 тис. доларів, а через два тижні повернулися за «дитячим» варіантом. До речі, якщо ви прагнете раціональності, не випустите з уваги, що складальні гарнітури дозволяють кімнаті рости разом з власником без кардинальних змін в інтер’єрі: просто поступово дитяче ліжко замінить доросле, стіл стане міцнішим, потім дитяча перетвориться на кімнату студента, а пізніше — на кабінет.
Трохи про колірні рішення дитячого інтер’єру. Важливо знати, що для дитини не існує поняття занадто яскраво. Яскраві кольори можуть впливати на малюка збудливо, але ніколи не дратують. Що ж стосується кольору меблів, то темні, наприклад, дорослі зазвичай сприймають як респектабельні, солідні, а в дитини немає таких уявлень про предмет! Спеціальні дослідження довели, що дітям подобається світле дерево, і особливо гарнітури модерн із вставками з яскравого ламінату.
Супермодний нині білий колір меблярі використовують для дитячих гарнітурів, виконаних у класичній традиції. Такі меблі призначені перш все для дівчаток, маленьких принцес.
Дитина завжди приносить щастя. Ніби живучи в паралельному світі, повному чудес, вона трошки і нас повертає в дитинство, де звичні речі набувають нових обрисів, сприймаються як добрі або злі. Дитячий килимок, наприклад, легко стає величезним килимом-літаком, стілець — капітанським містком, на батьковому кріслі здійснюється політ до космосу... А батьки для маляти стають справжніми чарівниками, яким під силу все, навіть узагалі перетворити світ навколо.

