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Для багатьох, що затіяли ремонт, актуальний пошук шляхів зорового збільшення або
зменшення простору кімнат. Дуже часто збільшують приміщення шляхом з'єднання двох
кімнат, але можна обійтися і без цього: варто лише пограти зі світлом, текстурами і
кольорами матеріалів.

Якщо ви бажаєте візуально збільшити висоту кімнати, зробивши її відразу і більше,
використовуйте місцеве підсвічування: підсвітіть нижні кути і стіни приміщення бра або
невеликими світильника. Зменшити висоту стель можна шляхом підсвічування верхніх
кутів приміщення.      Якщо в приміщенні є великий стіл, наприклад, в кабінеті або в залі,
то виділивши його світильником, можна створити атмосферу затишку.

Для довгого прямокутного приміщення можна порадити підсвітити дальні кути, тоді
довге приміщення здаватиметься більш квадратним, тим самим – затишнішим.

За допомогою зміни текстури обробних матеріалів і предметів інтер'єру також можна
візуально змінити простір. Якщо ваша кімната маленька, то збільшити її «в довжину»
можна використовуючи, наприклад, шпалери з горизонтальними смугами або малюнком.
Але при цьому пам'ятайте, що висота кімнати зорово зменшитися. У тому ж випадку, коли
стелі приміщення, навпаки, дуже низькі, а саме приміщення велике, можна
використовувати текстури з вертикальним малюнком.

Пам'ятайте, чим дрібніше орнамент на шпалерах, м'яких меблях та інших предметах, тим
об'ємніше здаватиметься приміщення. І, навпаки, крупний малюнок здатний навіть
надзвичайно велику кімнату зробити затишною. Крім того, текстури в смужку,
різноколірні і просто з орнаментом завжди збільшуватимуть приміщення. Однотонні ж
текстури його робитимуть менше і лаконічніше.

Існує ще один метод зорово збільшити простір приміщення, який відомий, мабуть, всім. Це
використання дзеркал і дзеркальних поверхонь. Чим більше дзеркало, тим більшою
здаватиметься кімната. Для посилення ефекту дзеркало краще розмістити так, щоб воно
відображало світло з вікна. Для збільшення простору спальні можна звичайне дзеркало
замінити шафою-купе з дзеркальними або скляними дверима. Дуже сильний ефект
можна одержати створивши дзеркальні стелі. Тільки пам'ятаєте, що такі стелі, особливо
в спальній кімнаті, не зовсім добре впливають на психіку людини.

Коректувати простір приміщення можна і за допомогою колірних варіацій. Для кімнати
невеликої за розміром краще використовувати обробні матеріали і предмети інтер'єру
світлих прохолодних тонів, оскільки вони візуально допоможуть збільшити приміщення.
Зменшити простір допоможуть пастельні і насичені кольори, як то: білий, жовтий,
блакитний, оранжевий або персиковий. Пам'ятайте, що темні кольори завжди зорово
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зменшують приміщення, а світлі – збільшують.

Дуже багато, затіваючи ремонт, найважливішим етапом вважають вибір шпалер. І не
дарма. Вибираючи шпалери, враховуйте, що вони повинні поєднуватися і з інтер'єром, і з
меблями. Якщо ви плануєте прикрасити стіни картинами, гобеленами або іншими 
предметами мистецтва, то зупиніть свій вибір на однотонних шпалерах: вони не
«затьмаруватимуть» своєю текстурою ці предмети. Якщо ж стіни будуть вільними, то з
впевненістю можна придбати шпалери з малюнком. Кімнату, що знаходиться з сонячної
сторони, можна «затінити» і зробити холодніше, використовуючи шпалери світлих
холодних тонів. Для темної кімнати більше підійдуть теплі сонячні відтінки.
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