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Дуже багато людей облаштовують у своєму будинку окремий кабінет. По його
меблюванню і інтер'єру в цілому можна з легкістю визначити, яка сфера діяльності його
господаря, і які його смакові переваги.

Взагалі кабінет у класичному розумінні – це місце для навчання і роботи. Проте, дуже
багато хто приписує кабінету зовсім інші цілі, наприклад, кабінет розуміється як місце для
конфіденційних зустрічей, бібліотека або просто місце для самоти, де можна і відпочити,
і попрацювати. Тому облаштування кабінету, його меблювання, інтер'єр і дизайн
залежать від того, що вкладає господар в поняття «кабінет».      Фірми-виготівники
офісних меблів, розрізняють у виробництві два типи комплектації кабінетних меблів:
стандартну і нестандартну. Перша є класичною: стіл, крісло, диван і книжкові шафи або
стелажі. Не дивлячись на те, що такий набір меблів стандартний, стильові рішення і
величезний вибір матеріалів дають можливість кожний гарнітур зробити неповторним.
Другий тип комплектації може включати додаткові предмети інтер'єру, як то: шафа для
сейфа, барна стійка (для любителів приймати гостей в кабінеті), вітрини для колекцій і
навіть платтяна шафа.

Але повернемося до класичного кабінету. Матеріали, використовувані для його
виготовлення сьогодні найрізноманітніші. Наприклад, стільниця може бути виконана зі
скла, а підстілля з металу або навіть з каменя. Але все таки популярними залишаються
класичні двохтумбові столи, виконані з натурального дерева. Такі столи добротні і
надійні, вони можуть прослужити вірою і правдою не одному поколінню. Крім того, такий
стіл в кабінеті – це завжди підкреслена респектабельність і стабільність його власника.
Люди, вибираючі такі столи, звичайно виявляються надійними партнерами.

Класичним елементом кабінету є шкіра. У всі часи вона цінувалася в інтер'єрі, як показник
солідності і респектабельності господаря. Традиційні шкіряні диван і крісло. Крім того, зі
шкіри звичайно виготовляється підставка на робочому столі.

Але, час вимагає свого, і сьогодні цілком можна побачити в кабінетах меблі з самою
різною оббивкою, у тому числі і класичною тканинною. Тому особливої вимоги до
матеріалу оббивки вже не існує. Важливо покладатися на свій смак і пам'ятати про ті
функції, які м'які меблі повинні виконувати. Адже можливо, що ваш кабінет стане
кімнатою, де ви захочете відпочити або навіть поспати, а у такому разі диван з
тканинною оббивкою буде доречніший, ніж шкіряний.

Ще одним неодмінним предметом інтер'єру кабінету є книжкові шафи і стелажі. Вони
можуть бути виготовлені такими, якими їх захоче бачити замовник. Так, вони можуть
бути вбудованими або такими, що окремо стоять, з класичними або розсувними
дверцями, дерев'яними або скляними і т.д. Якщо у кабінеті передбачається розміщення
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бібліотеки із стелажами до стелі, то вам обов'язково понадобляться сходи.

Підставка для ТБ і аудіо апаратура сьогодні вже є стандартним предметом інтер'єру
кабінету. Підставка може суміщати в собі класику і сучасний дизайн. Головне, щоб вона
вписувалася в загальний інтер'єр кабінету і доповнювала його, а не виділялася.
І останній момент. Ознакою класичного, солідного кабінету завжди була і є обшивка стін і
стелі деревом. Такий кабінет виглядає у всі часи суперстильно і респектабельно. Крім
того, дерев'яна обшивка не вимагає спеціального прибирання, окрім сухого, що дуже
зручно.

Отже, якщо ви вирішили обзавестися власним домашнім кабінетом, то ретельно
продумайте, які будуть його функції і призначення, і відповідно до цього визначайтеся з
його стильовим рішенням. І завжди спирайтеся тільки на свій смак і переваги, адже в
цьому кабінеті працювати вам, а хороша робота, як відомо повинна бути і продуктивною, і
приносити моральне задоволення.
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