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Ще зовсім недавно гардеробна кімната вважалася предметом розкоші і показником
заможності. Сьогодні ж дуже багато хто віддає перевагу нехай навіть невеликій
гардеробній кімнаті, ніж платтяній шафі. Головне призначення такої кімнати – це
практичне і ергономічне розміщення будь-яких речей і предметів – від одягу до чистячої
техніки і прасувальної дошки. Критеріями, по яких визначається якість, є практичність і
функціональність даного приміщення.      Традиції гардеробної кімнати своїм корінням
йдуть у 17 сторіччя. У той час одержує свій розвиток мануфактура і як результат цього
для багатьох людей стають доступними дуже багато тканин. Кількість одягу
збільшувалася, збільшувався і простір для її зберігання. Так звичайні платтяні шафи
переростали в окремі вбиральні кімнати. У нашій країні мода на гардеробні кімнати
з'явилася порівняно недавно – тільки в кінці минулого сторіччя.

Сьогодні гардеробна кімната є не просто кімнатою з купою тремпелів і підставок для
взуття. Сьогодні – це ретельно продуманий цілий комплекс стелажів і тумб.
Залежно від того, який простір ви можете собі дозволити відвести під вбиральню, ви
зручний гардероб одержите або гардеробну шафу, або цілу гардеробну кімнату. Для
того, щоб заощадити на матеріалах для виготовлення вбиральні, її стіни можна
використовувати як стіни вашої кімнати. Крім того, таке розміщення вбиральні дозволить
вам використовувати простір, який просто не використовувався.

В тому випадку, якщо вбиральню ну дуже хочеться, а розмір квартири не дозволяє
зробити навіть гардеробну шафу, то навіть у цій ситуації вихід можна знайти.
Наприклад, облаштувати кутову вбиральню, як яка використовуватиметься кутова
шафа-купе. Такі шафи виготовляються звичайно під індивідуальне замовлення. Для
таких гардеробних дверей краще використовувати розсувні, як і для будь-якої
шафи-купе. Такі двері найбільш актуальні для малогабаритних кімнат, де важливий
кожний вільний сантиметр.

Звичайно, ніхто не стане оспорювати положення, що ніяка шафа не зможе замінити
повноцінну гардеробну кімнату. Адже окрема кімната – це не просто більший простір для
зберігання речей, але це те місце, де у кожної речі є своє певне місце.
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