טיפים לסידור יעיל של הארונות בבית
ל א משנה כמה ארונות יש לכם בבית ,סביר להניח שגם אתם עמדתם מתישהו מול ארון מבולגן ולא הצלחתם
להגיע אל מה שהייתם צריכים באותו הרגע מכיוון שהוא היה מוסתר מתחת או מאחורי עשרות פריטים אחרים.
למרבה המזל ,סידור ארונות לא חייבת להפוך להיות משימה מתישה גם אם בהתחלה נראה שהפריטים מתחילים
לגלוש מן הארון לתוך החדר ולאגף אתכם מכל כיוון אפשרי.

.1האם אני באמת צריך את זה?
אם הארון שלכם פשוט לא מספיק לכל הפריטים וכרגע אין לכם את היכולת או התקציב לקנות ארון חדש ,אל
תהססו להוציא החוצה את כל מה שלא השתמשתם בו שנים ואין לו ערך מיוחד .רבים אוגרים חפצים רק מתוך
מחשבה שהם יצטרכו אותם ביום כזה או אחר ,מה שכמעט אף פעם לא קורה .והאמת היא שגם אם יש לכם חדר
ארונות ענקי מקיר לקיר ולא חסר לכם מקום ,זה יכול לעשות לכם סדר בראש ולא רק בארון...

.2לסדר לפי הסדר...
בנוגע לארונות בגדים ,אחת הטעויות הנפוצות היא לזרוק את כל הבגדים על המיטה .עדיף לסדר מדף אחרי מדף.
כאמור ,סביר להניח שתתקלו בהרבה פריטים אותם נוכל להוציא מהארון ובסופו של דבר יתפנו לנו הרבה מדפים.
אם מדובר בארונות ילדים ,חשוב שהילדים יסדרו יחד אתנו על מנת שלא תזרקו פריטים חשובים .כך גם נוכל
להרגיל אותם שלא משאירים בלגן בארון.

.3קופסאות או סלסלות במקום מגירות בארונות בגדים
אם יש לכם מגירות גדולות בארון או שידה ,אל תזרקו שם סתם את הפריטים ,סביר להניח שהם יתפזרו ומהר
מאוד יהיה לכם בלגן של גרביים ,תחתונים או אפילו של בגדי הילדים .במקום זאת קנו קופסאות פלסטיק פשוטות
וכך תוכלו להפריד בין פריטים שונים מבלי שהם יתערבבו.

.4נצלו מרחב נוסף באמצעות מדפים
לעיתים אנחנו מגיעים לדירה חדשה שבה הארונות תופסים את כל גובה חדר והתאים בהם ענקיים או שהמדפים
כבר מזמן פורקו מ הם )תתפלאו מה אנשים סוחבים מדירות שלא שייכות להם .(...כאן תוכלו להרוויח לא מעט
מהתקנת עוד מדפים בארון )גם אם תצטרכו לפנות לנגר( .מדפים מחלקים את הארון לגובה וכך מאפשרים לאחסן
הרבה יותר דברים או אפילו להפוך אותם לספריה אם מוציאים מהם את הדלתות.

.5לא כל בגד צריך קולב
קולב אמור לשמש בראש ובראשונה לבגדים שמתקמטים בקלות כמו למשל חולצות מכופתרות או מכנסיים
מחויטים .לעומת זאת ,הם לא בהכרח הבחירה הטובה ביותר עבור מעילים או סריגים שגם כך לא באמת
מתקמטים .אם אין מקום במדפים האחרים וממש חייבים להשתמש בקולב ,חשוב לקנות קולב בגודל המתאים או
אפילו לחבר קולב מעץ ישירות לתוך החלק העליון של המדף ולא להסתפק בקולב הפלסטיק הפשוט .כך נמנעים
מבגדים שנמתחים למטה ומתעוותים.

.6מצאו את הסדר המתאים לכם
גם אם תמיד חנכו אותנו שהפריטים בארונות בגדים צריכים להיות מסודרים על פי סדר מסוים ובאיזשהו מקום
נתקענו עם הסידור הזה ,בסופו של דבר אנחנו אלו שמשתמשים בארון ולכן הסידור צריך להתאים לנו ולא ההפך.
לדוגמה ,אם התאמת הצבעים חשובה לכם ,סדרו את הפריטים בערמות לפי הצבע לאחר שעשיתם מיון בסיסי מול
החורף לקיץ .לעומת זאת ,אם אתם רגישים למזג האוויר וכל שינוי קטן בטמפרטורה משפיע על מספר השכבות
שתלבשו ,סדרו את הבגדים על פי עובי הבד שלהם.

.7תאורה
חשוב לשלוט במקורות האור שמסביב לארון .הסיבה היא שאם הארון אינו מואר מספיק ,אנחנו נוטים לזרוק אליו
במהירות כל דבר שאנחנו שנמצא בחדר בלי לחשוב יותר מדי ,שלא לדבר על בגדים שנמצאים בעומק וקשה

לראות אותם  .גם אם אין לנו שליטה במקורות האור הטבעיים שנכנסים לחדר או במיקום של הארון ,ניתן לשחק
עם מקורות האור הפנימיים שיעשו זאת.

