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Соснові ліси створюють в собі неповторну чарівність і певний мікроклімат. Вони вбирають
в себе сонячне світло, а потім віддають його тим, хто користується меблями із сосни.
Масив сосни є тим неповторним матеріалом, з якого можливо зробити  будь-які меблі, і
вона при цьому будуть легкими, зручними, міцними і довговічними.

Соснова деревина є найпоширенішим і улюбленим в середовищі професійних
майстрів-меблярів матеріалом.      
Деревина сосни - це матеріал, в якому переважають різні відтінки жовтого кольору, він
дуже добре піддається практично будь-якій обробці і дає на виході прекрасний ефект у
вигляді різних зразків меблевої майстерності.

Фахівці з деревообробки розрізняють сосну за видами: лутична - та, що виростає на
відкритих піщаних місцях, і рудова - та, що виростає на болотах і в місцях з підвищеною
вологістю клімату. Лутична сосна є переважнішою для виготовлення з неї різних меблів,
оскільки її деревина є міцнішою і щільнішою. Рудова ж деревина більш рихла і за
кольором блідіших відтінків в порівнянні з лутичною. Відбувається це унаслідок того, що
вона вбирає в себе більшу кількість вологи, ніж та сосна, яка виростає на відкритих
місцях.

Меблі, виготовлені з соснової деревини, до всього вищеописаного, володіють ще і
нижчою вартістю, ніж їх аналоги, які виготовляються з інших порід дерева.

Якщо ви хочете, щоб ваш будинок був світлим, затишним, і що віддає сонячне світло, то
ваш безперечний вибір - меблі з сосни, і ніякого іншого матеріалу. Меблі з сосни чинять
дуже благотворний вплив на будь-яку людину, вони тішатьє своїм виглядом, і одночасно
спричиняють заспокійливий ефект.

Якщо ви дуже втомлюєтеся на роботі, або у вас був важкий день, чи замучили постійні
стреси сучасного світу - меблі з масиву сосни, поза сумнівом заспокоять вас і привнесуть
у ваш будинок додатковий затишок. Спальні з сосни - ідеальне місце для відпочинку,
коли ви втомилися. Кухні, виготовлені з сосни, наповнять вас вранці невичерпною
енергією на весь день, а увечері привнесуть у вашу душу додаткової теплоти. Вітальня,
обставлена сосновими меблями, буде чудовою декорацією для проведення сімейних свят
і торжеств.

Крім вищесказаного, меблі з сосни ще і надзвичайно екологічні. Вони володіють
практично унікальною і ще до кінця не вивченою, але поза сумнівом корисною
властивістю - підтримують в приміщенні оптимальний рівень вологості. А вологість
входить в той набір компонентів і дрібниць, який і створює теплоту, затишок і комфорт у
вашому будинку.
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Отже якщо ви хочете, щоб ваш будинок став затишнішим і комфортнішим, вибирайте для
його обстановки тільки меблі, які зроблені з натуральних матеріалів.
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