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Найбільш інтимним куточком будь-якого будинку є спальня. Прихована від сторонніх
очей, вона повинна бути царством спокою і затишку. Тут людина проводить третю
частину свого життя, забуваючи про зовнішній світ, заспокоюючись і розслабляючись.

При виборі місця для спальні, якщо звичайно в будинку багато кімнат, треба, щоб вона
якнайдалі була віддалена від кухні і вітальні. У двоповерховому будинку спальню краще
робити на другому поверсі.

      

Для «жайворонків» краще вибирати кімнату для спальні з вікнами на схід, щоб,
прокидаючись рано вранці, радіти першим променям сонця. Для «сов», краще кімната з
вікнами на захід. Тоді перші промені сонця не зможуть розбудити вас рано вранці, а
увечері можна помилуватися красою заходу сонця. При тому, що заказать окна в
раменском , як і в
будь-якому іншому  місці, зараз не проблема.

Спальну кімнату обставляють максимально зручними і комфортними меблями. Деякі
люди віддають перевагу мінімалізму в інтер'єрі спальні. У такій спальні майже все місце
займає велике ліжко і декілька додаткових предметів.

«Характер» спальні і настрій, який вона створює, залежить від кольору і виду обробного
матеріалу. Краще використовувати тканину, шпон, пробку і натуральне дерево. Ці
матеріали володіють хорошою шумоізоляцією, якісні і екологічні.

Вибираючи шпалери для спальні, перевага віддається матовим варіантам. Оптимальними
кольорами для приємного відпочинку і розслаблення вважаються зелені, бежеві і ніжно
блакитні тони.

Якщо дозволяє місце, краще створити повноцінну вбиральню для зберігання речей. Для
мінімальної території підійде вбудована платтяна шафа. Якщо шафу підібрати під колір
стін, то кімната здаватиметься просторіше. Вдалим варіантом використання місця для
зберігання речей є місце за узголів'ям ліжка.

Коли не виникає проблем з простором, можна додатково створити зону відпочинку, в
якій знаходитимуться крісло, невеликий столик і торшер. Або спорудити міні-спортзал, де
помістити гантелі і тренажер. Візуально відокремити зону відпочинку від спальної
частини можна за допомогою килимового покриття іншого кольору, локального
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освітлення або за допомогою перепаду рівня стелі. Якщо ви звикли засинати під спокійну
музику, то можна в спальні розмістити музичний центр. А ось телевізор в спальні краще
не ставити: випромінювання шкодить здоров'ю, та і лежачи дивитися телевізор теж
шкідливо.

При виборі спального гарнітура краще вибирати меблі, що мають згладжені кути. Такі
меблі сприяють повнішому розслабленню, відновленню розумового і фізичного
потенціалу. Ліжко краще вибирати з напівкруглою або овальною спинкою. Таке ліжко
сприяє гармонізації подружніх відчуттів, у відмінності від трикутних форм, які можуть
викликати занепокоєння.

Головним елементом спальні, звичайно ж, є ліжко. Якщо в спальні спить одна людина, то
ліжко краще ставити боком до стіни, а двоспальне ліжко – узголів'ям до стіни, і так, щоб
до нього можна було підходити з обох боків.

Що стосується вибору ліжка, то тут все залежить від вашого смаку і переваг. Ліжко може
бути дерев'яним, в класичному стилі, з різьбленим орнаментом; з легкою повітряною
спинкою, і не обов'язково з дерева, з чіткою графікою ліній, в стилі модерну; низьке
ліжко (можливо з балдахіном) без узголів'я і ножної стінки в східному стилі; ліжко зі
спинкою з лозин або ротанга в стилі кантрі.

Досить оригінально в інтер'єрі спальні виглядає кругле ліжко. Крім звичайного, таке
ліжко може розкладатися на диван і пуфи або на два дивани. Але для такого ліжка
необхідний великий простір.

Щоб задовольнити смак найвередливішого покупця, фірми-виробники прагнуть
різноманітити типи і конструкції ліжок, роблячи їх найбільш комфортними для людини.
Випускають ліжка з поворотними механізмами, а також з механізмами, що фіксують
положення тіла, з водяними матрацами з підігрівом, з вбудованими стереосистемами.

Багато хто, при оформленні спальні, віддає перевагу спальному гарнітуру, в комплект
якого окрім ліжка, входить і платтяна шафа, приліжкові тумбочки, туалетний столик з
дзеркалом. Всі предмети витримані в одному стилі, зроблені з одного матеріалу і мають
один колір. Але, щоб купити повний комплект, треба викласти чималу суму, а це під силу
не кожному. Тому, багато фірм, що продають меблі, йдуть на зустріч, і продають спальні
по частинах.

Персональна увага приділяється шторам. У спальню краще всього підійдуть м'які
тканини з драпіровкою і тюль. А ось жалюзі в спальні можуть викликати дискомфорт.

Щоб прикрасити інтер'єр спальні, до спинки ліжка можна прикріпити подушечок, що
пристібаються. На них дуже зручно спиратися спиною, якщо вам захотілося прилягти і
почитати.

Дуже красиво і цікаво виглядають подушечки біля узголів'я ліжка і, чим їх більше, тим
краще. Причому вони повинні бути абсолютно різні по оформленню: одні – з узорами, інші
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– смугасті, треті – однотонні, схожі по відтінку з першими, четверті – з вишивкою, або
розшиті бісером.

При виборі колірної гамми спальні, в першу чергу, слід враховувати свій смак і переваги.
Комусь подобаються світлі тони, а хтось вважає за краще відпочивати в спальні в темній
колірній гаммі. Головне – уникати дуже вже контрастних, яскравих тонів.

Чорний колір в спальні зробить її похмурою і темною. Кімната здаватиметься менше. Тим
більше, чорний колір може викликати порушення сну і привести до зниження настрою.

Кімната в білому кольорі досить нудна. З одного боку білий колір заспокоює, що є
плюсом, але, в той же час, не сприяє збудженню.

Зараз дуже популярні земні тони і їх відтінки. Це відтінки оранжевого, жовтого і
коричневого кольорів. Оранжевий колір – колір, що піднімає настрій, але також і
викликає відчуття голоду. Жовтий колір робить сприятливий вплив на людей, але при
довгому знаходженні в жовтій кімнаті, у людини може виникнути роздратування.

Заспокійливі ночі в спальню принесе зелений і блакитний колір. А синій колір знижує
відчуття голоду, що відмінить нічні походи на кухню.

Для замкнутих людей не рекомендується рожевий колір, сприяючий флегматичності.
Дуже привабливий фіолетовий колір, який додасть  вашій спальні витонченості.

Червоний колір – екстремальний, у великих кількостях він стомлює і викликає агресію,
тому в спальні його рекомендується використовувати в невеликих деталях. Наприклад,
червоні штори або червона постільна білизна, але ніяк не червоні стіни.

Стелю в спальні можна прикрасити ліпниною або зробити художній розпис.

Найбільш переважна для спальні підлога з натурального дерева – паркету або паркетної
дошки. Для стін підійде бавовняне покриття. Взагалі в спальні краще використовувати
натуральні, екологічно чисті матеріали, що сприятливо впливають на здоров'я людини.

У спальні краще всього використовувати декілька джерел світла. Загальне освітлення не
повинне бути настирливим і яскравим. Дуже добре виглядають матові стельові
світильники, що мають форму кулі або півсфери. Досить популярні в спальні галогенові
світильники, які розміщують в осередках стелі, над ліжком або в нішах стін. Світильник
біля туалетного столика не повинен бути яскравим, але його світло повинне бути
направленим і чітким. Для тих, хто не любить засинати в повній темноті, доречний
нічничок.

Слід пам'ятати, що розсіяне освітлення діє заспокійливо і не дає різких тіней, а яскраве
світло, навпаки, сильніше порушує і загострює відчуття.

Грамотно організувавши інтер'єр спальні, ви одержите не тільки стильну кімнату, але і
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позитивну енергетику, яка буде сприятливо впливати на ваш сон і відпочинок.
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