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Їдальня – це місце в будинку, спеціально відведене для їди. Раніше в багатих будинках
їдальня була відокремлена від кухні великим простором, що було обумовлено наявністю
прислуги. Сьогодні ж таке розташування їдальні не має сенсу, тому що в більшості сімей
господині самі готують обіди і сервірують стіл.
Сьогодні їдальня, яка найчастіше є просто обідньою зоною (обідній стіл і стільці), яка
розташовується на кухні. Тому для господині не має ніяких трудностей сервірувати стіл і
подати блюда.
Якщо ви щасливий володар власного просторого будинку або
квартири, то під їдальню може бути виділено окреме приміщення. Якщо це так, то для
створення інтер'єру їдальні знадобляться і відповідні меблі. Основними меблями, які
використовуються в їдальнях, є обідній стіл і стільці, різні засклені шафи: обідній гарнітур
буфети, вітрини, серванти, гірки і т.п., призначені для зберігання в них не тільки сервізів,
але і столових приладів і білизни (скатертин, серветок). Крім того, засклені шафи в
їдальні використовуються і для того, щоб показати добробут господарів будинку,
оскільки в них за склом прийнято розставляти найкращі сервізи і набори, декоративні
тарілочки з розписом, вази, фарфорові фігурки і т.п.
Найважливіша деталь їдальні – обідній стіл – може бути будь-якої форми: від класичної
прямокутної до овальної або неправильної. Вибір форми стола залежить тільки від
вашого смаку і переваг. Головне, щоб якщо ви часто приймаєте гостей, розмір обіднього
столу був таким, щоб за ним могли поміститися всі запрошені.
Стільці, використовувані в їдальні, повинні бути обов'язково з твердим сидінням і рівною
спинкою. Це основні вимоги, а в іншому – стиль, матеріал і т.д. – стільці можуть бути
самими різними. Якщо їдальня виконана в класичному стилі з великим дерев'яним столом
і дерев'яними різьбленими меблями, то в ній доречними будуть не стільці, а високі крісла
з подлокотниками. Перед придбанням обіднього гарнітура, також потрібно буде
врахувати, яка кількість стільців може вам знадобитися.
Для сучасних квартир характерне відкрите планування, при якому кухня-їдальня
поєднується з вітальнею. У такому разі обідню зону можна відокремити від вітальні
стелажами, перегородками чи ж використовувати різну обробку і колір стін в цих зонах.
Зона їдальні може бути відокремлена від кухні, наприклад, барной стійкою. Ну, а якщо ви
хочете добитися повного розрізнення цих зон, то обладнайте в зоні їдальні окреме
освітлення. І коли ви обідатимете, світло в зоні їдальні відтінятиме зону кухні, зорово її
приховуючи.
Але часто обідня зона в наших квартирах буває облаштованою безпосередньо на кухні. В
тому випадку, якщо планування вашої кухні П-подібне, то стіл і стільці зручно буде
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розташувати в центрі кухні «островом» чи ж «півостровом» біля стіни. Якщо ж
планування кухні Г-подібне або лінійне, то обідній стіл краще розмістити в кутку,
протилежному тому, в якому розміщені корпусні меблі.
Замість стільців з метою економії місця краще використовувати куточки, які також мають
тверде сидіння і пряму спинку.
В тому випадку, якщо розміри вашої кухні не дозволяють оформити навіть «вбудовану»
обідню зону на кухні, то можна скористатися столиками-трансформерами із стільцями,
що складаються, до них. Після використання їх можна просто скласти і заховати в нішу.
Якщо говорити про дизайн їдальні, то часто, якщо їдальня є окремою кімнатою, вона
оформляється у класичному стилі, стилі бароко з безліччю дерев'яних різьблених
деталей, декору і різних прикрас. У тому ж випадку, якщо обідня зона виділена з
простору кухні або вітальні, то стиль її звичайно відповідає стилю того приміщення, в
якому вона розміщується.
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