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Interieur ideeen kleine slaapkamer

Helaas hebben we niet allemaal een grote slaapkamer, maar met een kleine slaapkamer kunnen we ook veel leuke dingen doen. Een kleine slaapkamer is anders voor iedereen, wat is klein en wat is groot? Daarnaast is het ook belangrijk om na te denken over wat je echt nodig vindt in het interieur van je
slaapkamer. Een boxspring kan bijvoorbeeld niet ontbreken, maar heb je echt nachtkastjes nodig? Kunnen we het niet op een andere manier oplossen? Bijvoorbeeld, er zijn talloze ideeën over hoe je een kleine slaapkamer te versieren. 7 Tips voor het inrichten van een kleine slaapkamer Heb je een
kleine slaapkamer in het huis van je ouders? Of hebben u en uw partner een kleine slaapkamer in uw vrijstaande woning? Misschien woon je in een studio of in een slaapzaal. Alles is mogelijk, en voor alle soorten kamers u gebruik maken van de onderstaande tips. Tip 1: Bed Tip 2: Garderobe Wat mag
je niet missen in een mooie en comfortabele slaapkamer? Onze slaapkamer experts hebben de tips op een rijtje gezet. Wist je dat we meer dan een derde van ons leven in bed doorbrengen? Met een gemiddelde slaap van 8 uur heeft slaap een extreme impact op ons leven en onze stemmingen. Het is
dus niet aan te raden om te besparen op een goed bed. Een goede box jump verdient zichzelf terug. Een bed beslaat meestal een zeer prominent deel van de slaapkamer. Visueel, een bed is gewoon een groot plein. Dit biedt kansen! Door te variëren met mooi beddengoed kun je elke week een andere
look nemen. Zo u beddengoed en dekbedovertrekken aanpassen aan de seizoenen of aan uw gevoel voor die week! Voor de afwerking in de slaapkamer zijn accessoires natuurlijk van groot belang. Wij zijn zeer veel een fan van nachtkastjes, voetenbanken en kussens. Op deze manier haal je het
meeste uit de ruimte. * MakeOver Musthave: We houden echt van de selectie van kasten op goossen's meubels. Schuifkasten, draaiende deuren, spiegeldeuren; Je vindt er alles! &gt;&gt; Shop hier je garderobe. &lt;&lt; Na het slapen gaan is de kast het belangrijkste meubelstuk in je slaapkamer. Als u
geen ruimte in een andere ruimte voor kleding hebt, zal het spoedig aan uw slaapkamer komen. U ervoor kiezen om een standaard kast te kopen bij een meubelzaak of een garderobe op maat te hebben. Tip 3: Verlichting en verlichting * Aanbevolen: Met de lampen op de Lampenlicht.nl zorg je meteen
voor de juiste sfeer in je slaapkamer. Of u nu op zoek bent naar een plek of een nachtlampje, ze hebben het allemaal! &gt;&gt; Shop de slaapkamerverlichting &lt;&lt; hier. Dit vergroot de ruimte en geeft een frisse indruk. Kunstmatige en sfeerverlichting is ook een belangrijk onderdeel van een kleine
slaapkamer. Deze zorgen ervoor dat je 's avonds een gezellige zonder dat de ruimte klein lijkt. Koop geen grote, donkere armaturen en lampenkappen, maar houd het simpel. Tip 4: Less is more * MakeOver Musthave: Clean up in style, met de beste opbergmanden van Fonq! &gt;&gt; gaat naar de
opslagmanden hier. &lt;&lt; Deze slogan maakt deel uit van het interieur van een kleine slaapkamer. Hoe kleiner de dingen en meubels die u gebruikt in een kleine slaapkamer, hoe groter de ruimte werkt. Ruim dan al die rotzooi op in manden en dozen. Probeer dit op te slaan in je garderobe, zodat alles
netjes en netjes blijft. Bij Xenos hebben ze de beste woondecoratie voor je slaapkamer, en ook super goedkoop! &gt;&gt; Winkel decoratie voor uw slaapkamer hier. &lt;&lt; Selecteer zorgvuldig de accessoires voor de kleine slaapkamer. Koop geen onhandig en groot frame, kussens of verlichting, maar
ga voor een subtiele en rustige stijl. Als u het bed wilt versieren met decoratieve kussens, doe het dan in een bijpassende kleur van de dekbedovertrek. Tip 6: Kleurgebruik * Gemarkeerd: Wil je een mooie lichte tint aan de muur? Neem een kijkje op Karwei en laat je inspireren door allerlei kleuren!
&gt;&gt; Shop hier de perfecte kleur in de slaapkamer. &lt;&lt; Felle kleuren zoals wit, grijs, beige en pastelkleuren werken heel goed in een kleine slaapkamer. Bij het gebruik van donkere kleuren, de slaapkamer lijkt kleiner. Houd altijd het plafond in de slaapkamer in een lichte kleur, zodat de ruimte ziet
er groter. Tip 7: Meubels op MakeOver, we beoordelen niet alleen onze shopping tips over de look. Wij raden alleen bedrijven aan die betrouwbaar zijn met goede garanties. Voor de slaapkamer hebben we 3 winkeltips op een rijtje gezet. Een goed bed kan een grote investering zijn. Daarom is de
duurzaamheid van een bed of box van de veer erg belangrijk. Het is ook een goed idee om te zoeken naar een goede boxspring aanbieding voor het maken van een aankoop. Heeft u al een bestaand bed? De laatste jaren is er ook veel ontwikkeling in nieuwe materialen. Een zakvering kan de slaap en
het comfort aanzienlijk verbeteren. Wilt u nog steeds naar een winkel waar ze de tijd nemen om te testen op de meest geschikte? Bezoek een beddenwinkel bij u in de buurt om te proeven. Heb je een kleine slaapkamer? Laat ons uw ultieme tip weten om uw slaapkamer er ruimer uit te laten zien!
Gebruik witte of felle kleuren als je een kleine kamer hebt. Dit voorkomt dat de kamer er te druk of te vol uitziet. Witte en felle kleuren zorgen ervoor dat uw kamer er groter en helderder uitziet, zelfs als er weinig natuurlijk licht in uw kamer komt. Combineer dit met grijswaarden om uw kleine kamer een
warmere uitstraling te geven Toevoegen. 2. Plaats het bed in de hoek Bij voorkeur wilt u het bed in het midden van de kamer leggen, zodat u het van beide kanten betreden. Om het meeste uit de kamer te halen, duw je het bed tegen de muur in de hoek. 3. Zet het grote bedframe weg Een paar
centimeter extra ruimte kan erg belangrijk zijn in je kleine kamer. Weg met het grote bedframe en vervang het bijvoorbeeld voor een verscheidenheid aan pallets. Als u een 1 persoon, maak een rij van drie pallets (van twee pallets hoog) en plaats op de top. Uw kamer zal groter kijken omdat uw bed
minder hoog is. U uw bezittingen opslaan in de schappen van de pallets. 4. Ga voor minimalisme Als je een kleine kamer hebt, maak je er geen zorgen over met allerlei accessoires. Ga voor een minimalistisch decor, met alleen je favoriete essentials. Gebruik ingebouwde ruimte voor extra opslagruimte.
Deze meubels zijn nauwelijks zichtbaar en helpen u optimaal te maken van de schaarse ruimte. 5. Plaats een spiegel in de kamer Spiegel maakt een kleine kamer groter door het creëren van de illusie dat de kamer groter is dan in werkelijkheid. Bij het gebruik van een spiegel, zorg ervoor dat het in de
buurt van een raam. Op deze manier ziet uw kamer er lichter uit door reflecterend licht. Koop een spiegel die zo lang is als je bent en plaats deze tegen een muur. Niet ophangen, want dan krijg je lelijke gaten in de muur als je weer van kamer wilt veranderen. 6. Koop een bed met bergruimte Als u een
nieuw bed wilt kopen, overweeg dan een bed met laden voor extra opbergruimte. Wanneer uw kamer zo klein is dat u de laden niet openen, u aluminium dozen gebruiken om uw bezittingen op te slaan. Deze kisten geven ook een industriële look en feel. 7. Leef verticaal Als uw kamer een klein oppervlak
heeft, maar een hoger plafond, overweeg dan een hoog slapen of een hoog platform. De lange slaper u beneden dingen op te slaan en zelfs zitten onder uw bed. Deze optie is zeker niet voor iedereen, maar degenen die het niet erg vinden om letterlijk in hun bed te klimmen, kunnen er goed gebruik van
maken. Het kan uw kamer volledig veranderen. 8. Gebruik drijvende planken Een drijvende plank werkt goed in kleine kamers. Hier zijn een aantal drijvende plank ideeën voor uw kleine kamer: Het vervangt het nachtkastje Een entreetafel aan de deur Het kan fungeren als een boekenkast Een plek om
het accessoire toe te voegen Het kan fungeren als laptop bureau 9. Bouw je eigen kast in de muur Bij het wonen in een huis, waarvan de muren zijn gemaakt van gips, maak een nis. Dit is mogelijk omdat de muur wordt ondersteund door verticale 2×4 houten balken (spikes). Met een stud finder u
markeren waar deze houten balken zich bevinden. Een alkoof niet te diep zijn. Door het plaatsen van een plank in de nis, kan het ruimte maken voor uw portemonnee, kap en andere persoonlijke items. Het verfraaien van een kleine slaapkamer kan een zeer leuke uitdaging zijn. Als je weet waar je op
moet letten, kun je van je kleine slaapkamer een prachtig paradijs maken. In deze blog geven we je tips voor het opzetten van een kleine kamer op een zodanige manier dat er een comfortabele slaapplaats ontstaat, waar je volledig ontspannen. We leggen uit hoe u ervoor zorgen dat uw slaapkamer,
ondanks de beperkte ruimte, functioneel is en niet druk, maar sfeervol. We bespreken ook een aantal tips en trucs die u zullen helpen om een kleine slaapkamer er zo ruim mogelijk uit te laten zien. Denk er dus niet aan om je slaapkamer in beperkingen op te zetten, maar aantrekkelijk voor je creativiteit.
Wees bang voor de enormiteit van de PossibleSmall kamer: welke kleuren kies je? Voor een kleine slaapkamer is het raadzaam om te werken met felle basiskleuren. Op deze manier u gebruik maken van de basisprincipes van de slaapkamer decoratie om rust te creëren. Ga voor kleuren voor wit of licht
(pastel). Voor de muur waar het licht opvalt, is het heel waar dat het slim is om het een heldere kleur te geven. Op deze manier kan het licht worden gereflecteerd door en uw kleine slaapkamer wordt niet een donkere zolder. Door het plafond een iets helderdere kleur te geven, lijkt de ruimte iets groter.
Zet de lijnen in de slaapkamerThousus over de lijnen spelen tijdens het versieren van uw kleine slaapkamer. Wil je de ruimte breder laten lijken? Kies vervolgens horizontale lijnen op de zijwanden van uw kamer. Heeft de kamer een laag plafond en wil je het groter laten lijken? Werk dan met verticale
lijnen op de muren. U hoeft niet letterlijk de gewenste lijnen op uw muur te schilderen. U ook de lengte of breedte van uw kamer markeren door het ontwerp en de inrichting van de kamer. Dit zijn elementen die geschikt zijn voor het beïnvloeden van het spel van lijnen in een kleine slaapkamer: jaloezieën:
er zijn zowel horizontale als verticale jaloezieën, de verticale variëteiten worden latten genoemd. Met jaloezieën u uw kleine slaapkamer gemakkelijk een meer horizontale of verticale focus geven en het er minder klein laten uitzien. Achtergrond: Hoewel het slim is om te werken met felle kleuren in de
kleine slaapkamer, u werken met een behang met subtiele streep om een meer horizontale of verticale focus te creëren. Een andere optie is om dit te doen op slechts een muur, zodat het niet te druk. Gordijnen: Uw kleine slaapkamer zal hoger verschijnen met gordijnen die van de vloer naar het plafond
lopen. Jurk: Met een deken met een strook erin kun je ook een ruimtelijk effect creëren. Plaats het tapijt met de strepen in de richting die u wilt groter kijken, dan in een verticale richting in een ondiepe kamer en horizontaal in een kamer die u wilt breder laat het eruit zien. Muurverf: U uw kleine slaapkamer
ook groter maken door muurverf of behang halverwege te maken. Vul de bovenste helft van de wand met een (gladde) lichtere wandverf, waardoor je een optisch effect hebt waarbij de ruimte groter lijkt. Kleine huizen geven u meer specifiek kiezen hoe te leven- Ethan WaldmanBed plaatsen in een kleine
kamerVaop wordt aanbevolen om het bed te plaatsen in kleine slaapkamers een beetje hoger. Dit kan bijvoorbeeld door het bed op een verhoogd platform te plaatsen en er ruimte onder te maken. Een andere optie is om een bed met laden te kiezen, of plaats jezelf laden met dingen onder een bed met
poten. Het is ook raadzaam voor het bed om een luchtig model te kiezen: een op minimalistische benen en zonder grote hoofd- of voetuiteinden. Heeft u nu een zeer kleine slaapkamer waar de muren dicht bij elkaar liggen? Gebruik dit dan om een soort bedstee te maken. Het kan een beetje lastig zijn
dat je niet rond het bed lopen, maar als je echt een zeer beperkte ruimte hebt, gaat het toch niet werken. Dus waarom niet de hele hoek bedekken met een? U dit doen door het bevestigen van een paar balken aan alle drie de muren en het leggen van een gespleten basis op hen. Zo heb je een drijvend
bed waar je veel kastruimte maken. U ook uw bezittingen onder dit bed en verbergen deze opslagruimte door het creëren van een gordijn voor. Met dit bed-bezit, maak je een nest. U deze slaaphoek ook omlijsten met een gordijn, zodat het echt een hemelse hoek wordt. Overweeg om te werken met
doorschijnende stof of stof in een lichte kleur, zodat je het licht niet stopt en de ruimte niet nog minder werkt. We zullen ook wijzen op de mogelijkheid van een laag bed. Als u het bed direct op de vloer, vormt het minder van een blok dat het oog in uw - toch - kleine slaapkamer vangsten. Door het bed
laag te plaatsen, u een ruimere indruk geven aan uw slaapkamer, omdat u meer van de lichte muur blijft zien waartegen u uw bed plaatst. Bovendien is een minimalistische stijl die je maakt met een bed zonder benen of een is zeer veel in. Uitbreiding van de minimalistische stijl naar de rest van het decor
in de kleine slaapkamer, het creëren van een stijlvolle, hippe vol die ziet er zo ruim mogelijk. De opbergruimte die u met een laag gelegen bed terugstuitert, kan eventueel worden gecompenseerd met de onderstaande tip op de planken. Dus denk in hoeverre je opslagruimte nodig hebt onder je bed, en of
planken in lengte of breedte kan een geschenk uit de hemel voor je. Eenvoud is de ultieme verfijning - Leonardo da VinciSweal meubels houden een kleine ruimte luchtige vloeibare meubels is ideaal tijdens het versieren van een kleine Een luchtig ontwerp van meubilair maakt uw inrichting minder stevig
schijnen en geeft een ruimere blik aan uw slaapkamer. Bovendien u sommige punten uit gezicht onder meubilair op de benen opslaan. Het creëren van opslagruimte in een kleine slaapkamer Bij het inrichten van een kleine slaapkamer hoeft niet te worden een moeilijke of vervelende taak. Ga voor
eenvoudige planken bij het versieren. U het bijvoorbeeld over de gehele lengte van een muur hangen, tussen twee zijwanden. Dit past perfect bij het idee van een drijvend interieur en creëert dus veel opbergruimte. Plaats de planken op een fatsoenlijke hoogte, zodat het bed of andere meubels past
eronder. Op deze manier zet u verloren ruimte om in opslagruimte, en is er geen behoefte aan een grote kast die veel ruimte in beslag neemt in de kleine kamer. Dit kan ook een stijlvol effect geven: kies witte planken of robuuste houten planken tegen een witte muur. U dan ook de installatie van dingen
op de planken op een stijlvolle manier. U bijvoorbeeld een mooie, gesorteerde boekenkast maken of accessoires op kleur rangschikken. Op deze manier worden deze planken al snel een lust voor het oog. Plaats een klein licht op een van de planken of hang een lichte slinger op de onderste plank om
een atmosferisch geheel te creëren. De horizontale, lange strepen die u creëert door het planking een muur op deze manier zal uw kleine slaapkamer kijken breder. U dit concept ook op een meer verticale manier gebruiken: plaats rijen planken van de vloer tot aan het plafond. Door op deze manier op

hoogte te werken, zal uw kamer hoger verschijnen. Heeft u een slaapkamer die kleiner uitziet omdat het veel onhandige hoeken of glooiende muren heeft? Zorg ervoor dat u planken in bepaalde nissen plaatsen voor extra opslag en een gezellig effect. Alles wat je nodig hebt is... kleinerSma kleine
slaapkamer? Houd het schoonOnder het versieren van uw kleine slaapkamer is het belangrijk om niet te veel elementen in het interieur. Houd de vloer zo veel mogelijk bloot, omdat het er ruimer uitziet. Ook bij het plukken van meubels en accessoires, is het raadzaam om zorgvuldig te controleren of je
echt dingen nodig hebt. Geef karakter aan uw slaapkamer door te werken met iemand in het oog springende, en houd de rest van de slaapkamer binnen zo stil mogelijk. Met in het oog springende, u denken aan mooie kussens, een mooie ingelijste poster of een sierlijke hanglamp. Breng kleur aan met
behulp van sommige accessoires met hetzelfde kleuraccent, in plaats van felle wandkleuren. Functionele en decoratieve accessoires die je kleine slaapkamer look geven Op de vorige tip hebben we al geconcludeerd dat je het zeker vermijden om het te vullen met dingen en accessoires in een kleine
slaapkamer. Kies daarom zorgvuldig voor het accessoire en investeer in goederen zowel functioneel als decoratief. Denk aan: Haakjes. Beugels zijn ideaal voor het creëren van wat extra opslagruimte. Bevestig ze aan plaatsen die anders ruimte zouden verliezen, bijvoorbeeld aan de binnenkant van
deuren of eventueel aan de onderkant van een plank. Poof. Een poef is niet alleen een trendy element, maar ook multifunctioneel. Je er natuurlijk op zitten, maar het kan ook dienen als bijzettafel waar je boeken of kleren neerzet. Het meubilair is relatief klein en laag, dus het is niet zo nadrukkelijk in zicht
of neemt veel ruimte in beslag. Het mooie van een poef is dat je het item gemakkelijk verplaatsen of naar een andere kamer verplaatsen als je er klaar mee bent. Speciaal aanbevolen voor iedereen die zijn kleine slaapkamer wil voorzien van een hip, multifunctioneel meubilair. Lampen. Gebruik wand- en
plafondverlichting om ruimteverlies op staande lampen te voorkomen. Door een lamp omhoog te laten schijnen, lijkt het alsof het plafond hoger is. Het leven is niet perfect, maar uw accessoires kunnen wordenClap / drijvende bureau. Als u een plaats in de slaapkamer wilt waar u zitten en werken,
schrijven of lezen, maar geen ruimte aan een bureau permanent verliest, monteer een vouwlijstblad op een leeg stuk muur. In combinatie met een eenvoudige kruk, die je op een ander moment als kasten / bijzettafels gebruiken, heb je een leuke werkplek. Kist. Geef een fruitdoos met wielen en je hebt
een bijzettafel, nachtkastje of stoel waar je dingen in en op plaatsen. Dus je hebt een cool object dat je kamer siert en multi-inzetbaar is. Bekijk onze vorige blog over doe-het-zelf projecten met fruit dozen voor meer tips en ideeën over dit. Spiegelspiegel op de muurHet is de innerlijke trend waar je
schilderijen en spiegels op de grond zet, zonder te hangen? Ga deze trend tegen door uw kleine slaapkamer te voorzien van een grote spiegel die u op de vloer plaatst, gekanteld tegen de muur. Aan de ene kant laat je de kleine kamer groter lijken omdat er een spiegel in zit die het beeld en het licht
weerkaatst. Aan de andere kant, je creëert ook de casual look die de hippe trend van het leggen, in plaats van opknoping, van spiegels impliceert. Door het plaatsen van een lange spiegel verticaal op de grond, je ook versterken de verticale lijnen van uw kleine slaapkamer, waardoor de ruimte groter
kijken. Als u liever voor een kleinere spiegel gaat, kan een ronde spiegel ook een mooie, originele aanvulling zijn op de inrichting van uw kleine slaapkamer. Kleine slaapkamer decoreren: neem het naar de volgende levelStelon dat je nu zeer korte ruimte in uw kleine slaapkamer, maar de kamer heeft
een hoog plafond, zoals soms het geval is met loft. Gebruik dan deze lege ruimte door het creëren van een leegte in de achterkant van het plafond. Je eigenlijk doen een beetje extra vloer in de kamer, waar u leggen van jou, bijvoorbeeld. De ruimte op uw leegte zal worden beperkt door glooiende of lage
plafonds, maar als u de plaats van uw bed gebruikt, hoeft u niet per se de hoogte niet nodig. Het is niet de bedoeling dat zo'n leegte echt een volwaardige extra verdieping wordt, maar er is een oudere die slechts een deel van de kamer bedekt en waar je gemakkelijk met een ladder lopen. Zo'n ladder is
ook decoratief, waarmee je hangers aan de zijkanten van kleding, foto's en lichte slingers hangen. Hiervoor u ook (hebben) een trap, zodat de trap naar de leegte meteen veel kastruimte biedt. Met zo'n leegte creëer je een gezellige slaapplaats met uitzicht op de rest van de kamer, zonder te hoeven
werken met een stapelbed. U deze slaapplaats extra romantisch door het maken van een gordijn voor het of door opknoping andere soorten stof langs de zijkanten, waardoor het echt uitzien als een gezellig nest. Onder de leegte, op de begane grond heb je ruimte voor kasten, een bureau of chill spot.
Zorg ervoor dat door het creëren van een leegte, zult u niet over een luchtige begane grond. Als het licht al zeer beperkt is, of als u vensters met de leegte bedekt, hoeft u dit idee mogelijk niet uit te voeren. Natuurlijk, door te werken met witte muurverf en tactisch het plaatsen van spiegels en
sfeerverlichting, u ook een aantal dingen op te lossen. Dit waren onze tips voor het versieren van uw kleine slaapkamer. Hopelijk hebben we u geïnspireerd en u hebt leuke ideeën over hoe u de inrichting van uw kleine slaapkamer aanpak. We willen horen welke tips je moet doen en of je andere coole
ideeën hebt voor mensen die hun kleine slaapkamer zo aantrekkelijk en handig mogelijk willen versieren. Ben je geïnspireerd door deze blog en nieuwsgierig naar onze andere blogs? Blogs?
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