
 122    

LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl

     URZĄDZIĆ 
MĘSKĄ SZAFĘ?

Grażyna Paturalska

Kreatorka wizerunku, stylistka,
Autorka  książek i audycji radiowych 

„Ubierz duszę” i  „Ubierz (J)Ego”
www.stylwwielkimmiescie.pl

Jak

Aby szafa spełniała należycie swoją 
rolę musi być, po sporządzeniu dokład-
nej „inwentaryzacji” ubrań,  bardzo do-
brze zaaranżowana w łatwo dostępnym 
miejscu. Liczymy i segregujemy: 

okrycia wierzchnie – płaszcze •	
i kurtki, garnitury, marynarki
spodnie •	
koszule, swetry, bluzy •	
szaliki, krawaty, nakrycia głowy, •	
rękawiczki
buty i teczki, dodatki i akcesoria•	

Znając proporcje objętościowe ubrań, 
będziesz wiedział, ile zaplanować miej-
sca na drążki, a ile na półki.  Jak wia-
domo, garnitury, marynarki i spodnie 
są znacznie krótsze niż płaszcze, co 
umożliwia powieszenie ich na dwóch 
drążkach umieszczonych jeden pod 
drugim, dzięki czemu przestrzeń wyko-
rzystujemy podwójnie. Do zawieszenia 
koszul polecam wieszaki, montowane 
jeden pod drugim na oczkach łań-
cuszka lub wieszaki druciane czy 
plastikowe.  Są brzydkie, ale mają nie-
kwestionowaną zaletę - zajmują bardzo 
mało miejsca, a każdą rzecz wieszamy 
pojedynczo. 
Uwaga!  Wieszaki druciane nadają się 
do zawieszenia koszul, ale nigdy do 
spodni, marynarek, swetrów. Powodują 
zagięcia i deformują się ramiona. 
Warto pomyśleć o „grupach tematycz-
nych” (garnitury z garniturami, mary-
narki, spodnie, koszule itd.), „grupach 
sezonowych”, a nawet „grupach kolory-
stycznych” ubrań. Takie rozwiązania są 
bardzo funkcjonalne: oszczędzają czas 
i ułatwiają szybkie podjęcie decyzji co 
z czym połączyć.  

W podobny sposób - sezonowości 
i kolorystyki, zaplanuj półki na swetry 
i ubrania sportowe, których nie trzeba 
wieszać. Pamiętaj, aby półki umiesz-
czone były od siebie w  odległościach 
umożliwiających swobodny dostęp. Nie 
mogą być ani za głębokie ani umiesz-
czone w zbyt dużych odległościach od 
siebie, co uniemożliwia bezkolizyjne 
wyjęcie ubrania spod spodu. 
Bieliznę, jeśli tylko masz możliwość,  
najlepiej ułożyć w szufladach w sypialni 
lub oddzielnych koszykach, które po-
mogą Ci utrzymać porządek. 
Buty stanowią oddzielny rozdział. Nic 
spośród garderoby męskiej nic nie 
mówi tak wiele o ich właścicielu. Nie 
trzeba stu par butów, wystarczy kilka 
dobrej jakości, dość drogich. Trendy 
w męskich butach to przede wszystkim 
klasyka. DOBRE i CZYSTE buty to jedna 
z najważniejszych i najmądrzejszych 
inwestycji w doskonały styl. Nie wystar-
czy jednak tylko je mieć, trzeba jeszcze 
o nie dbać każdego dnia. Oznacza to, 
że nigdy nie „ciskamy” ich byle gdzie 
od razu po zdjęciu z nóg, tylko - po 

oczyszczeniu i włożeniu prawideł, od-
stawiamy je na co najmniej dwa dni na 
półkę lub inne miejsce w szafie.  
W szafie warto stworzyć trochę miej-
sca na teczki lub nesesery służbowe. 
Mężczyźni mają  dużo szczęścia, bo 
podobnie jak z butami, modny trend to 
klasyka. Torby męskie są też bardziej 
odporne na zniszczenie i deformację 
niż torebki damskie. Można je więc 
ustawić „na sztorc” np. na dnie szafy, 
wykorzystując przestrzeń pod wiszący-
mi płaszczami i kurtkami, co nie wyma-
ga żadnych szczególnych rozwiązań.   
Szaliki, krawaty, paski - przysłowiową 
kropkę nad „i” w indywidualnym i nie-
powtarzalnym stylu każdego mężczy-
zny, można przechowywać szufladach 
z wmontowaną drewnianą kratownicą, 
gdzie każdy ułożony w regularny zwój 
krawat lub pasek ma swoje oddzielne 
miejsce. Szaliki najlepiej przewiesić 
przez drążek wieszaka drewnianego lub 
reling metalowy zamontowany do szafy 
czy ściany. 
Czapki i rękawiczki najlepiej umieścić 
w szufladach w pobliżu garderoby ze-
wnętrznej, a kapelusz na górnej półce. 
To zapewni zachowanie jego doskona-
łego kształtu.
Parasole trzymamy bezpośrednio przy 
wyjściu w specjalnym koszu, żeby pod-
czas deszczu tylko wziąć parasol do 
ręki i wyjść. 
Można wówczas, tak jak w piosence 
asa stylu - Franka Sinatry – śpiewać 
w deszczu, zamiast budzić politowanie 
jak zmoknięty wróbel.
Więcej szczegółowych wskazówek 
w książce „Ubierz (J)Ego”.


