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Всі погодяться із твердження, що навіть самий хороший, красивий, сучасний будинок не
буде затишним, якщо його інтер'єр не буде витриманий в одному стилі. Сьогодні існує
величезна кількість стилів і напрямів дизайну інтер'єру, тому вам не складе ніяких
труднощів вибрати той, єдиний стиль дизайну вашого будинку.

Загалом, за матеріалом з якого виготовлені меблі, розрізняють її два типи: дерев'яну і
металеву. Найбільш популярними і по сьогоднішній день залишаються дерев'яні меблі.      
Якщо ви хочете створити інтер'єр у класичному, традиційному стилі, то ці меблі для вас.

Звичайно перевагу таких меблів віддають прихильники розміреного і спокійного способу
життя. Ті ж, хто йде в ногу з часом, віддають перевагу металевим меблям. Тому, якщо ви
хочете створити будинок XXI століття, то використовуйте в інтер'єрі більше меблів з
металу: це можуть бути стіл і стільці; меблі, якісь окремі елементи яких виконані з
металу; елементи декору з металу.

Природно, кожний тип меблів має свої особливості, тому, роздумуючи про інтер'єр
вашого будинку, необхідно про них пам'ятати.

Отже, дерев'яні меблі – це, як вже було сказано, класичний стиль. Їх популярність в
основному визначається тим, що їх набагато легше створювати, ніж металеву. Дерев'яні
меблі володіють рядом як переваг, так і недоліків. Так, одним з їх недоліків можна
рахувати відносну недовговічність.

Металеві меблі, на наш погляд, недоліків не мають зовсім. Для них характерний довгий
термін служби, вони практичні, універсальні і надійні – на них не залишаються плями і не
з'являються подряпини. Для сучасного інтер'єру – це ідеальні меблі.

Таким чином, те, які меблі вам вибрати, вирішувати тільки вам, спираючись на ваш смак,
бажання і фантазії. Якщо ви не хочете розриватися між двома типами меблів, то
оптимальним рішенням буде об'єднання цих двох стилів. Але пам'ятаєте, що у всьому
потрібно дотримувати міру і такт. Так, дерев'яний диван з ніжкамі з металу виглядатиме
дуже красиво і гармонійно, а футуристичні металеві крісла поряд з класичним столиком з
дерева – дещо абсурдно і безглуздо. Тому вибирати і вирішувати тільки вам, головне,
щоб дизайн вашого будинку створював відчуття затишку і гармонії у вашому серці!
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