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Korábban a két testvér hálóhelye volt a kalózhajót 
utánzó emeletes ágy, de gergő ragaszkodott hozzá, így 
megtartották. az alsó, „legénységi” egység most játszóhely, 
illetve vendégágy. a felső, „kapitányi hídon” alszik gergő.

a polcrendszer 
tárolóládáin látható dekoráció 
is egyértelművé teszi, hogy 
egy igazi kalózbirodalomban 
járunk. a kincsesláda elma
radhatatlan kellék, nemcsak 
a zsákmányt rejti, hanem 
ülőalkalmatosság vagy lerakó 
is lehet.

a praKtiKus, kihúzha
tó résszel meghosszabbított 
íróasztalon minden szükséges 
iskolai eszköz kényelmesen 
elfér, további tárolóhellyel 
pedig az asztal fölötti polcos 
szekrény szolgál. a tengeri 
motívumos szék még a házi 
feladatokkal való bíbelődést is 
vonzóbbá teszi.   

a Kalózhajó ágy fontos eleme gergő  
nagy kedvence, a hajó orrába szerelt forgatható 
kormány kerék, amelynek színéhez a „kapitány”  
párnái is igazodnak. a kisfiú barátai is szívesen  
játszanak ebben a minden apró részletében  
kalózosra hangolt tematikus gyerekszobában.

a gyereKbútoroK nagy részét  
megőrizték, viszont átszínezve, felújítva kerültek 
vissza a szobába, ahogy a falak is új, vidám  
színeket kaptak – a tengert és a napsütést meg
idéző kéket, zöldet és sárgát –, hogy a gyerekek 
szívesen töltsék itt az idejüket. a tanulósarkot 
a szoba legvilágosabb részén alakították ki.

bútorgomb,  
1195 Ft, 
zara home

ajtóKitá-
masztó kötél
csomó, 6995 Ft, 
zara home

játéKtá-
roló láda 

55 000 Ft, 
eradekor.hu

Kalóz távcső  
(23 cm), 390 Ft,

 csabazar.hu

fióKos éjjeli
szekrény, 44 000 Ft, 

Cilek bútor 

3 ajtós gardróbszekrény, 
188 900 Ft, Cilek bútor

puha gyereksző
nyeg, 12 990 Ft, Kika

Kalózbirodalom átalakítás után
nemrég még két fiútestvér lakta ezt a szobát, 
ám ahogy iskoláskorúak lettek, a szülők külön 
szobában helyezték el őket. gergő lett az „örö
kös”, miután az erdélyi Krisztina – göcző szilvia 
lakberendező páros a vágyai szerint felújította.

falilámpa, 
7990 Ft, iKea


