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У наш час стіл перестав бути просто місцем для приготування або приймання їжі.
Завдяки польоту дизайнерської думки і різноманітності матеріалів сьогодні стіл став
справжньою прикрасою інтер'єру і його невід'ємною частинкою, такою ж, як шафа-купе,
диван або крісло.

Стіл являє собою гранично просту конструкцію. Проте, дизайнери все ж таки
умудряються створювати все нові і нові моделі цієї маленької родзинки будь-якого
інтер'єру.      Сьогодні майстри створюють столики найрізноманітнішої форми:  від
класичної прямокутної до ультрамодерної неправильної, використовують різноманітні
матеріали: натуральний масив, деревні плити, пластик, метал, скло і навіть натуральний
камінь. Дуже ефектні столики з елементами художнього кування.

Завдяки такій різноманітності форм і матеріалів, підібрати необхідний саме вам столик не
складе ніяких труднощів.

Підбираючи журнальний столик, визначтеся, яку функцію він виконуватиме: чи буде він
центральним елементом у ваший вітальні чи ж простим доповненням до інтер'єру. Яке б
завдання ви не поклали на нього, підбирайте столик так, щоб він відповідав загальному
інтер'єру приміщення по стилю і кольору. Для вітальні, виконаної у класичному стилі,
більше підійде столик з натурального дерева або деревних плит. Ці столики, навіть
найпростішої конструкції, здатні наповнити вітальню теплом і затишком домівки.
Для вітальні у стилі кантрі завжди актуальні плетені меблі. Якщо ж приміщення
оформлене у стилі модерну, вибирайте столик з кольорового пластика. Ну, а для вітальні
в стилі хай-тек просто богом створені столики зі скла і металу.

До речі кажучи, столики зі скла і металу підійдуть практично для будь-якої вітальні, не
тільки в стилі хай-тек. Такі столики додають всьому інтер'єру візуальну легкість,
світлість. До того ж, якщо ви розташуєте такий столик так, щоб в ньому відображалося
світло з вікна, ви зможете навіть візуально збільшити вашу вітальню.

Завдяки різноманітності форм, кольорів і матеріалів, ви завжди зможете підібрати
журнальний столик з легкістю. Але, навіть якщо вам не вдалося знайти нічого
відповідного в салонах або магазинах, не варто зневірятися – ви завжди зможете
виготовити журнальний столик під замовлення. В цьому випадку ви одержите абсолютно
унікальну річ, в якій ви зможете втілити всі свої естетичні смаки. До того ж такий столик
відповідатиме тільки вашим побажанням і з легкістю виконувати ті функції, які ви на
нього покладете.
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