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Проблема однокімнатних квартир – їх невелика площа. Більше її не зробиш, але все-таки
зробити квартиру красивішою і зручнішою можливо.

Найпопулярніший варіант – знести внутрішні перегородки і створити один великий
простір. Один з таких варіантів припускає поєднання передпокою, кухні і кімнати. Отвори
між приміщеннями робляться у вигляді арок. Але повністю кухню з кімнатою краще не
суміщати. Рекомендується візуально виділити кухню за допомогою підлогового покриття:
наприклад, якщо у вітальні підлога вистилена ковроліном, то в кухні краще постелити
лінолеум.      Але таким радикальним методом, як знос перегородок захоплюватися не
варто, тому що багато людей, розширивши таким чином простір, розчаровуються.
По-перше, створюється враження, що живеш практично на сходовій клітці, а по-друге, в
такій квартирі практично ніде усамітнитися. Адже людині, хоча б іноді треба побути
наодинці, тому таке планування може підійти не всім.

Збільшити простір можна, розширивши отвір між кімнатою і кухнею. Завдяки цьому
відразу два приміщення зорово збільшаться: кухня, що плавно переходить в житлову
кімнату, здаватиметься просторішою. Візуально розширити приміщення можна за
допомогою кольору. Використовуйте в інтер'єрі світлі і теплі тони: бежевий, жовтий,
сірий із золотистим відливом. Зорово розсунути стіни і підняти стелю можна за
допомогою світлих шпалер з вертикальним малюнком, або при використанні однотонних
шпалер. У кухні під робочу площу столу можна зайняти підвіконня, а під підвіконням
встановити ящики для зберігання продуктів і посуду, таким чином звільнивши частину
простору.

Заощадити площу в квартирі можна, замінивши двері розсувними або всілякими
перегородками, ширмами, що розсуваються.

Між кухнею і вітальнею дуже практична і зручна перегородка у формі куба. Із сторони
вітальні в неї вміщають декоративний електрокамін, а з боку кухні — холодильник. Така
конструкція, що по висоті не доходить до стелі і віддалена від стін, дозволяє зберегти
повітря і простір.

У кухні повинно бути все необхідне для приготування їжі, миття і зберігання посуду і
продуктів. Головне місце відводиться холодильнику. Робоча зона припускає наявність
обробного столика, мийки, газової або електричної плити. Дуже зручно, коли вони
об'єднані між собою стільницею, створюючи єдину площину.

Особливою популярністю користуються кухонні куточки, що створюють в невеликому
просторі комфорт і затишок. Всередині сидінь таких куточків передбачено місце для
зберігання різних речей.

 1 / 2



Облаштування однокімнатної квартири
16.09.2012 17:08

Стіни кухні можна обклеїти тими, що миються або вологостійкими шпалерами, або
пофарбувати водоемульсійною фарбою. Стелю можна пофарбувати в тон кольору стін,
тільки трохи світліше. Для стелі і стін можна використовувати один колір і його відтінки,
а можна використовувати контрастні кольори. Кращий матеріал для підлоги на кухні –
плитка світлих тонів. Для освітлення кухні можна використовувати тільки верхнє світло –
вмонтовані в стелю світильники, але можна і зробити додаткове, локальне освітлення,
наприклад, люмінесцентну лампу над робочою поверхнею, де готується їжа, або повісити
бра над обіднім столом.

Ще один варіант збільшення простору – прибрати перегородки між кімнатою і коридором.
Замість традиційної вішалки добре поставити шафу-купе з дзеркальними або скляними
дверцями, для одягу і взуття.

При поєднанні передпокою з кімнатою, нова кімната як би починається прямо з порогу.
Щоб уберегти її від сторонніх поглядів, а також від протягів, двері можна відгородити
циліндровою стінкою-ширмою, де буде знаходиться вішалка для одягу і взуття.

Облаштовуючи однокімнатну квартиру, особливу увагу потрібно приділяти житловій
кімнаті. Оскільки кімната одна, вона повинна бути універсальна і багатофункціональна.
Краще відмовитися від громіздких диванів, тумбочок, а для телевізора добре повісити
кронштейн. Замість великої книжкової шафи краще використовувати стелажі і навісні
полиці. Відкриті стелажі створять відчуття незаповненого простору. Добре
використовувати всілякі компактні меблеві модулі, які добре впишуться в будь-який кут і
простінок. Модульні меблі, що легко пересуваються по кімнаті, дадуть можливість
періодично змінювати загальний вид кімнати. Тут краще всього використовувати меблі,
що трансформуються: столи і стільці.

Відмінним рішенням функціонального використання житлового простору є пристрій
шафи-стінки, в яку забирається устаткування і меблі. У таку шафу можна ховати ліжко,
обідній або робочий стіл, книжкові полиці і інше. Тут також є місце для особистих речей і
одягу.

Залежно від освітленості кімнати, потрібно вибирати і колір підлоги. Площа підлоги
здається більшою, якщо підлогу зробити світлою, але в той же час дуже світлі підлоги
можуть створювати у людини відчуття невпевненості: вона як би втрачає грунт під
ногами. Дуже темні підлоги також не годяться для маленьких приміщень. Тут добре
додати поверхні глянцю, примусити її не поглинати світло, а відображати.

Одним з головних аксесуарів житлової кімнати є світло. Світильників, торшерів і бра в
кімнаті повинно бути досить багато. Освітлення може, як підкреслити переваги, так і
приховати недоліки інтер'єру. Сюди підійдуть галогенові світильники, які точково
виділяють предмети. Вони не тільки служать для освітлення кімнати, але і виконують
декоративні функції.
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