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Точно так як нам з вами необхідний простір для життя, він необхідний і нашим речам.
Найчастіше ми розкладаємо свої речі по різних шафах: постільне в одному, одяг в
другому, верхній одяг в третьому і т.д. але чи не краще було б створити такий простір в
будинку, який належав би тільки нашим речам – гардеробну кімнату.

Звичайно, коли мова заходить про вбиральню, люди уявляють собі обов'язково велику
простору кімнату і тому вважають, що дозволити собі обладнати її можуть тільки
власники великих будинків і квартир.      Насправді вбиральню можна обладнати в
будь-якій квартирі. Для цього немає необхідності виділяти окрему кімнату під вбиральню,
її можна створити, використовуючи глибоку шафу-купе або невелику комірку. Якщо ж
ваша комірка використовується за призначенням, і віддати її під гардероб ви ніяк не
можете, то вдавшись до невеликого перепланування будь-якої кімнати, можна виділити
невелику її частину під вбиральню.

Варто пам'ятати, що особливість вбиральні не в її розмірах, а в її місткості і практичності.

Класичний дизайн вбиральні – це шафа-купе. Полички, частіше цілі стелажі, тут
розміщуються вздовж стін, звільняючи простір в центрі вбиральні. Ці полиці і стелажі
призначені для зберігання будь-яких речей: одягу, взуття, ременів і сумок. 

Сучасні дизайнери створюють все більше елементів для вбиралень. Так, дуже зручні
спеціальні пристосування для зберігання краваток, брюк і сорочок, нижньої білизни.
Дуже часто такі пристосування роблять механізованими або автоматичними.

Окрім полиць і стелажів у вбиральні часто є ящики для зберігання білизни і невеликі
скриньки на стійках для різних дрібних речей. Використання великих містких ящиків
зажадає досить просторої вбиральні.

Наповнення гардеробної кімнати може бути виконано з різних матеріалів. Але найчастіше
використовуються елементи з анодованого алюмінію, оскільки він поєднує в собі надійну
міцність і зовнішню привабливість.

Обробні матеріали для вбиральні використовуються також самі різні – все залежить від
смаків і переваг господаря. Найчастіше для оформлення використовується ламінована
ДСП, ламінат або натуральний масив. Для декорування використовуються дзеркала,
шпалери, скляні елементи. Дзеркало у вбиральні – це необхідність. Бажано, щоб воно
було в ріст людини, щоб приміряючи одяг, можна було бачити себе в ньому повністю.
Крім того, це дуже зручно, оскільки немає необхідності покидати кімнату для примірки
тієї або іншої речі.
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Як підлогове покриття найчастіше використовується ковролін і ламінат.
Якщо у вас велика сім'я, немає необхідності обладнати для кожного її члена окрему шафу
або вбиральню. Ви можете просто розділити на декілька секцій одну велику вбиральню, і
тоді не виникне ніякої плутанини з речами.

Дуже зручно і практично розміщення у вбиральні пуфа, столика, швейної машинки і
прасувальної дошки з праскою.

Двері для вбиральні можуть бути абсолютно будь-якими: розсувні, гармошкою,
двостулковою – головне, щоб було зручно вам.

І останнє – освітлення. Воно повинно бути ретельно продумано, оскільки у вбиральні
повинно бути ясно і затишно.
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