
Види меблів. Фото-каталог меблів.
07.11.2012 17:50

Давно залишилися у минулому часи, коли шафи і дивани ставили строго біля стінки.
Сучасні модульні меблі дають можливість гармонійно варіювати простір кімнати, і
створювати абсолютно новий інтер'єр з черговою перестановкою (фото 1). Нові
дизайнерські рішення в області меблевого виробництва витісняють громіздкі стінки і
меблі, які отримувалися нарізно.

      

Сучасний інтер'єр, витриманий в єдиному стилі, створюється тоді, коли меблі в
приміщенні є єдиним цілісним ансамблем, функціональним, зручним і в той же час
наповненим особливим домашнім теплом. Наприклад, вибираючи меблі для спальні, не
потрібно забувати про те, що якщо через вікна цієї кімнати проникає недостатньо 

сонячного світла, то якнайкращим варіантом буде оформити спальню в світлих відтінках
(фото 2). Якщо світла багато і кімната не виглядає похмурою, можна сміливо вибирати
меблі будь-якого відтінку. Навіть насичені темні тони не діятимуть пригноблююче (фото
3). Варто додати, що усі фото для публікації надала сеть фотосалонов Стоп Кадр .

Той же принцип вітається і при оформленні віталень (фото 4), визначити якнайкращий
варіант можна проглянувши новий каталог меблів. 

Відмінним рішенням для декору вітальні є різноманітні полиці, на яких прекрасно
виглядають різноманітні декоративні аксесуари і сувеніри. Особливо стильно і сучасно
виглядає вітальня (камінна) в білому кольорі (фото 5).

При створенні інтер'єру в тому або іншому стилі, дуже важливо не переборщити з
декором і різноманітністю відтінків: велика кількість складних форм і строкатих кольорів,
наявність агресивних деталей і зображень можуть не тільки зруйнувати гармонію
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інтер'єру, але і внести дискомфорт в душі мешканців квартири. Варто уникати предметів
інтер'єру, що несуть негативну, «тиснучу» енергетику, навіть якщо це дорогі елітні меблі!
Краще звернути увагу 

на предмети меблів, які здатні вписатися в будь-яку обстановку, адже може трапитися
так, що завтра вам захочеться поміняти шпалери або колір штор, а ультрамодний диван
яскраво-оранжевого кольору не зможе поєднуватися з новою атмосферою вашої
квартири.

  

При оформленні інтер'єру необхідно пам'ятати, що створити комфортну і затишну
атмосферу можна, використовуючи навіть недорогі економ-меблі (фото 6, 7). Головне –
щоб 

предмети меблів доставляли радість мешканцям квартири, були зручними і надійними і
довго радували вас і ваших близьких.
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