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Стільці та інші меблі для сидіння мають свою довгу історію. Ще в Стародавній Греції і
Римі використовувалися ці предмети інтер'єру. Природно, що з часом стільці і табурети
зазнавали змін. Тільки в епоху Відродження почали з'являтися табурети з високими
спинками і підлокітниками. Такі меблі були привілеєм багатого стану, тому і прикрашала
інтер'єр тільки будинків знаті. У той час стільці були справжнім витвором мистецтва:
різьблені елементи, дорогі тканини, золоте тиснення, дорогоцінні тканини – все це було
типовим матеріалом для виготовлення цих меблів. Пізніше меблі для сидіння стали, так
би мовити, спеціалізовані: з'явилися спеціальні стільці для кабінетів, надзвичайну
популярність завоювало крісло-качалка.      Сьогодні в магазинах представлений просто
найширший асортимент меблів на будь-який смак. Різноманітність форм, кольорів,
матеріалів дає можливість підібрати ті меблі, які потрібні саме вам. Стільці і крісла
сьогодні виготовляються регульовані або вже підігнані під певний ріст, вагу і вік людини.
Вибираючи стільці для будинку, ми найчастіше керуємося їх зовнішньою привабливістю, а
потім вже зручністю. Набуваючи ж стільців і крісел для офісу, поклопотатися про
практичність, зручність і надійність потрібно буде в першу чергу. Сучасні виробники
навіть вирішують проблему вічного браку вільного простору в нашому будинку,
пропонуючи в продаж стільці, які можуть бути використані і на кухні і на робочому місці.

Найпоширенішим і популярнішим матеріалом для виготовлення стільців було і
залишається дерево. Але навіть тут сучасні дизайнери знаходять поле для реалізації
своїх фантазій: використовують пластик, метал і навіть скло. Навіть для форми стільців
дизайнери знаходять нові рішення, перетворюючи їх на якісь механізми, які
повертаються і вивертаються так, як цього побажає власник.

На жаль, пройшли ті часи, коли стілець був витвором мистецтва. Сьогодні стілець для
нас – це буденний і всюдисущий предмет меблів, тому дуже багато, набуваючи стільців,
не випробовують особливого творчого пориву. І потрібно сказати – дарма! Адже стільці
грають, як і будь-який інший предмет інтер'єру, вирішальну роль у створенні інтер'єру як
цілого, будь то інтер'єр офісу або будинку. Стільці теж повинні підбиратися відповідно
до загального оформлення приміщення, вони не повинні виділятися, але повинні
підкреслювати стильність і витриманість інтер'єру.

Якщо ж, обійшовши всі меблеві магазини, ви так і не змогли підібрати саме ті стільці, які
потрібні вам, турбуватися не варто. Можливо це навіть до кращого: зверніться до
виробника і замовте стільці, виконані за вашим смаком. В цьому випадку у вас буде
можливість порадитися з дизайнером, який створить стільці або крісла саме для вашого
інтер'єру, внаслідок чого інтер'єр приміщення стане просто бездоганним.

 1 / 1


