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КАКВА Е МОДЕРНАТА 
ДЕТСКА СТАЯ

Децата от Поколението 
Z - родените от края на 90-
те и първите години след 
2000 година тийнейджъри, 
са поколение родено в 
дигитален свят  - те вероят-
но са с повече технически 
познания и много по-свър-
зани едни с други от всички 
предходни поколения. 
Защото познават само 
общество, в което момен-

талното свързване е норма, живеят в безхартиено, безжично 
и необвързано от медийни стаи, кина и молове  кибер-прос-
транство. Израснали са със смартфони, IPAD-и и социални 
медии като Facebook, Twitter, YouTube, текстови съобщения 
и всякакви други портативни технологии и приложения за 
бърза комуникация.  И прекарват средно поне по 10 часа на 
денонощие използвайки ги.

Творчество за тях е да си в състояние да кодираш един 
сайт от спалнята си или да се превърнеш в сензация в 
YouTube, без да напускаш къщата.  

За тях всеки отговор 
или новина, всяко 
лице, което им 
трябва, за да 
говорят с него, е 
само на един клик 
разстояние.”  Това 
непременно води до 
промяна в средата 
на живот и ние като 
родители трябва 
да им помогнем 
като осигурим 
максимално гъвкаво 
обзавеждане, 
позволяващо на 
децата си да живеят 
пълноценно и 
здравословно.

Различна ли е тя от това, 
което помним ние,
родителите? 

Да, светът се променя 
бързо и в него растат децата 
ни от така нареченото 
Поколение Z – те не познават 
друг свят и колкото и да ги 
упрекваме, че седят само на 
компютъра, точно заради 
това имат много по-широк 
поглед върху света. А също 
така и много повече избор, 
възможности и изисквания.  сн. bmarieclairemaison.com

сн. homedesigndaily.com
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МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СТАЯ, 
КОЯТО РАСТЕ ЗАЕДНО С ДЕТЕТО

Как най-добре да проектираме детската стая, за да може тя да 
отговаря на модерния живот и мечтите на децата ни? Тя обединява 
в себе си много функции – там детето не само спи, но и подготвя 
домашните си, играе си, посреща приятели, забавлява се, а понякога 
даже и спортува в нея. За да осигурите всичко това е необходим 
добър дизайн с правилно функционално разпределение. Но то 
също далеч не е всичко, което е необходимо – стаята трябва да 
бъде удобна и практична, но и да стимулира развитието на детето. 
Едновременно с това дизайнът трябва да бъде гъвкав, за да може 
стаята да ‘расте’ заедно с него. 

И най-важното – то самото да се чувства щастливо в нея. За да се 
случи всичко това, включете детето си в процеса на изграждането 
й – то знае добре какво му харесва, а и настоятелно държи  да го 
получи. Нека използва свободно въображението си.  

Списъкът от думи, които перфектно характеризират дизайна 
на всяка една детска стая са: забавление, растеж,  практичност 
и безопасност.  Независимо дали става въпрос за стая за игра, 
бебешка стая или стая за юноши. 

Друг такъв пример е дизайнерският люлеещ се стол на 
снимките по-горе – той може да бъде и люлка за малкото 
дете, но и любимо място, където да използва таблета си дори 
и като възрастен. 

Разбира се, вкусовете и мисленето с годините се развиват, 
затова вие, заедно с интериорния дизайнер, трябва да 
предвидите възможността за лесни промени. 

Дизайнерите на Хаусмайстер ще ви предложат 
оригинални решения, които отговарят на вашите нужди, 
вкусове и бюджет. Ние можем да ви бъдем полезни 
не само с идеи, проект и консултация, но и цялата 
реализация на идеите и проектите. 

Няколко примера за мебели, които ‘растат’ заедно с детето ви: 

Бюро с регулираща се 
височина и наклон - 377 лв. Легло с дължина от 

138 см до 208 см -  
299.00 лв.

Бебешко легло - Цена  3990 лв. /без матрак/

BUSUNGE ikea.bg 299 лв

cenozoico.com

сн. pinterest.com
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НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЗА ПО-МАЛКИТЕ

Можем да използваме тематичен дизайн, който отговаря на лич-
ните интереси на детето и да изберем заедно с него подходящи  
тапети и лепенки за стена

Цена: 149.00 лв. С ВКЛ.  ЛЕПИЛО (Размер  3.10 m / 2.19 m)

2270 лв. без 
матрака и стола

Новите поколения предпочитат вИзуАЛНАТА КОМуНИКАЦИя – това може да се използва в дизайна на стаята. Нека 
изберем качествен дизайн с мебели и образи, които да стимулират творчество и естетически вкус.

12 880 лв.

45 лв.
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ТЕНДЕНЦИЯ – 
СТАя КАТО зА вЪзРАСТНИ

сн. bemz.typepad.com

сн. lifestyleetc.co.uk

Ако искате да обновите стаята на вече пораснали тийнейджъри, предложете им тя да се доближава до вида на стая за 
възрастни. С красиви дизайнерски мебели, които ще останат задълго харесвани и ще бъдат използвани с удоволствие 
заради добрия дизайн и качеството им. А с израстването ще сменяме само декорацията – главно тапети, текстил аксесоари. 

Изненадващ, различен, 
красив - висок дизайн за деца! 

Да, това е новата детска (юношеска) стая за така нареченото 
поколение Z.  И не непременно и само с детски мебели и 
аксесоари. Визуално стимулираща, обединяваща красивите 
постижения на миналото с новите идеи и технологии. 

834.96 лв. с ддс

сн. Foscarini
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 
                       ТИНЕЙДЖЪРИ

Навярно много от вас са си харесали снимката от 
стр. 2 с красивите дизайнерски мебели:

Разгледайте предложенията ни – те може да ви вдъхновят с идеи за лесно и много достъпно обновяване на стаята 
на вашите деца. Или посетете сайта и блога на на Хаусмайстер – там ще намерите още много идеи!

Обадете ни се – ние ще ви спестим много ненужни усилия, грешки и излишни разходи!

Но ако ви се струва, че това е твърде висок бюджет 
за една младежка стая, ето и нашето предложение 
за по-достъпен вариант с подобна атмосфера и стил:

Декорация за стена - 183 лв., 
Тапет  - 28 лв. за ролка

легло с тапицерия 
от изкуствена кожа 
за 1165 лв.

Тук са използвани леглото на Patricia Urquiola, Tufty  и 
диванът Confluences на  Philippe Nigro:

Разбира се, това е само един от възможните варианти. Ние от Хаусмайстер следим всички новости и тенденции и можем 
да ви предложим вариант, който съответства на вашите изисквания, както за бюджет, така и за стил и цветова композиция. 
Обадете ни се за оглед и консултация!

Разтегателен диван MIDTOWN - 315 лв.Eргономичен стол - 135 лв.

сн. Mobexpert

сн. carpetmax.bg

Dimela design
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Hausmeister е модерна компания за комплексни решения за 
дома и офиса, която трансферира водещия немския опит и добри 
практики за финансиране и цялостно управление на процесите 
по покупко-продажба, строителни ремонти, довършителни 
работи и поддръжка на имотите на работещите и заети градски 
хора в България

Прuносuтелят на настоящuя ваучер uма право да получu 
следнuте услугu прu преференцuални условuя:

•	 5%	 еднократна	 отстъпка	 от	 нетната	 стоuност	 на	 всuчкu	
ремонтнu u строuтелнu деuностu, осъщественu от 
Hausmeister;

•	 Изгодно	 u	 бързо	 фuнансuране	 на	 строuтелен	 ремонт	 без	
обезпеченuе до 50 000 лв., с одобренuе до 2 часа

•	 Включване	в	корпоратuвната	програма	за	лоялнu	клuентu	на			
Hausmeister с допълнuтелнu възможностu за многократно 
натрупване на отстъпкu;

•	 Индuвuдуалнu	 консултацuu	 на	 преференцuалнu	 ценu 
за покупко-продажба на недвuжuмu uмотu, фuнансовu и 
застрахoвателнu продуктu, архuтектурнu u uнтерuорнu 
решенuя, строuтелно-ремонтнu деuностu, за коuто 
модернuят градскu човек няма достатъчно време, желанuе и 
компетентност.

  
  Позgравu,                                 
  Ваш gоверен Хаусмайстер!

ВАУЧЕР ЗА УСЛУГИ НА 
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ

02/9 30 30    02/9 19 19
www.hausmeister.bg


