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Питання про збільшення корисної площі житла актуальне для багатьох з нас. Типові
квартири, навіть сучасні, не завжди задовольняють запитам, що вже говорити про тісні
квартири будинків старого типу. Розширити простір можна, застосовуючи різні візуальні
ефекти або купивши більш функціональні меблі. Про два способи ми і поговоримо.

  

Всі стикаються з поступовим непомітним захаращенням свого житла. Речей стає більше,
старі нерідко залишаються, тому і місця стає менше і навіть простора світла квартира
перетворюється на вельми незатишну і тісну. Виправити проблему можна, правильно і
раціонально організувавши інтер'єр.       

  

Чим, в першу чергу, заставлені ваші кімнати? Більше половини корисної площі
відводиться для корпусних меблів, застаріла конструкція яких не припускає повноцінного
використання простору, захаращує квартиру. Крім цього, громіздкість меблів зовсім не
грає на користь її зовнішньому вигляду. У результаті ми маємо вельми незатишне
житло.Та варто замінити корпусні конструкції на сучасні модульні меблі, як ваше житло
повністю змінить свій вигляд.

  

Перевага модульних меблів в тому, що вони здатні комплектуватися так, як побажає
господар. Елементи-модулі мають різні геометричні параметри, тому можуть підбиратися
і для віталень, і для дитячих, і для передпокоїв, загалом, для всіх приміщень житла.

  

У невеликих квартирах, де єдина кімната має відразу декілька функцій, модульні меблі
украй корисні. Наприклад, можливий збір такого модуля, який би складався з елементів
робочого кабінету і спальні. За допомогою ліжка, що відкидається, ви збережете левову
частку корисної площі і вдень зовнішній вигляд кімнати настроюватиме саме на робочий
лад.

  

Існує ще один вид меблів, здатний розвантажити простір квартири, - меблі вбудовані.
Цей різновид позбавлений корпусу, всі її плити і стінки закріплюються на поверхні
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підлоги, стін і стелі, утворюючи з ними єдину поверхню. Таким чином, вбудовані меблі
здатні вмонтовуватися в будь-яку вільну нішу, корисним стає кожен сантиметр квартири. 
Як і модульні меблі, вбудовані оснащуються відповідно до ваших потреб. Усередині
ящиків можна встановлювати полиці, корзини для білизни або вішалки.

  

Як правило, вбудовані меблі робляться з ДСП і ДВП. Проте, це торкається лише їх
полиць. Матеріали для дверей куди різноманітніше, їх можна робити і з дерева, і зі скла, і
з різних комбінацій. Оптимально, щоб двері вбудованих меблів відкривалися по верхній
направляючій. Нижня постійно забивається пилом, заважаючи нормальній експлуатації.

  

Не думайте, що установка вбудованих меблів зажадає колосальних зусиль і
перепланування квартири. Насправді, для бригади майстрів якісний монтаж - завдання
досить просте і швидке, і ваше житло ніяк від цього не постраждає.
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