
Dizainas

Interjero dizainas

Siūlomų paslaugų išskirtinumas – vienetinis, aukšto lygio, išskirtinis interjero dizainas, kuris
įgyvendins jūsų svajonę gyventi kitaip – galbūt pilyje, galbūt povandeniniame laive ar
lėktuve. Tai nesvarbu, Designofdream.lt iššūkiai nebaisūs.

Ambicingo interjero paslaugos paketą sudaro:

Aukšto lygio interjero dizaino projektas;
Komandos subūrimas darbams atlikti;
Geriausių medžiagų parinkimas interjero projekto įgyvendinimui;
Baldų, dekoro elementų, aksesuarų parinkimas ir pritaikymas;
Atliekamų darbų priežiūra ir derinimas.

Kas yra interjero dizainas?

https://sddsinterjerai.lt/


Interjero dizaino projektavimas – tai sprendimai, kurių neįmanoma „įkišti“ į rėmus ar
apibrėžti vadovėliniu terminu. Tai projektai, kurie išsiskiria savo drąsiais ir netikėtais
architektūriniais sprendimais, erdvių projektavimu, spalvine gama, baldais bei aksesuarais.
Drąsiai galima sakyti, jog tai vienetiniai interjero projektai, kurių kūrimas ne tik
funkcionalumo paieškos, tačiau ir filosofijos gimimas. Išskirtiniai interjerai turi savo
charakterį ir spinduliuoja ypatingą energiją.

Dizaino interjero projektais vadinami interjero sprendimai tikrai nelieka nepastebėti.
Nesvarbu ar būtų kuriamas interjeras nedideliems studijos tipo apartamentams, erdviam
namui, biurui, viešbučiui ar restoranui, tokie sprendimai nepalieka abejingų. Apie tokius
interjerus rašo svarbiausi interjero naujienų portalai ir žurnalai, tokie interjerai sulaukia
apdovanojimų. Tai natūralu, nes juos kuriant nėra neutralumo, bandymo pasislėpti ar ištirpti
minioje, o priešingai – siekiama dėmesio ir pripažinimo.

Kalbant apie ambicingus interjero projektus, dažniausiai minimi vieši, dideli objektai –
viešbučiai, barai, restoranai, koncertų salės ir kiti investuotojų pritraukiantys projektai.
Žinoma, tokiems objektams reikalingi ypatingi interjero sprendimai, sukuriantys ne tik jaukų
vaizdą, tačiau ir pasakojantys istoriją čia apsilankantiems, kuriantiems norimą prabangos,
ramybės ar euforijos iliuziją, gebantys įtikinti, jog čia verta sugrįžti.

Tačiau tai nereiškia, jog išskirtiniai interjero sprendimai galimi tik ten, kur ranka
pasiekiamos didelės investicijos. Jaukus ir nedidelis būstas taip pat gali pretenduoti į
ambicingų interjerų titulą, jei savininkas išdrįsta atsisakyti neutralių spalvų ir saugiais
interjero prasme vadinamų baldų bei dekoro elementų. Namų erdvė visuomet palanki
ambicingų interjerų įgyvendinimui, kadangi kiekvienas žmogus yra individualus, su savo
mintimis, norais, svajonėmis bei charakteriu, jis neprivalo taikytis prie korporacijos taisyklių
ar vizijos. Kurdamas savo būstą jis gali lengviausiai atsiverti išbandymams ir atskleisti savo
charakterį būtent per interjerą.

http://sdds.lt/


Dizainas aliuminio valtis

Norite, kad jūsų valtis būtų dar geresnė ir patogesnė? Nežinote, koks derinimas tinka jūsų
laivui?

“Aqua Tuning” kompanija profesionaliai sureguliuos laivus Nižnij Novgorode. Mes
suprantame kiekvieną motorinės valties ar valties savininką. Prieinamos kainos už visus
darbus ir medžiagas ir garantija, kad mes atnaujinsime jūsų valtį į naują lygį!

Laivų ir valčių savininkai po pirkimo tam tikrą laiką džiaugiasi įsigijimu, tačiau vos pora
mėnesių galvoja apie laivo tobulinimą. Deja, dauguma gamintojų parduoda laivus
pagrindinėje įrangoje, kuri ne visada yra patogi jūros ir upių pasivaikščiojimo gerbėjams,
todėl laivo tobulinimo ar atnaujinimo klausimas yra labai aktualus.

Ir tai ne apie vėliavų pakabinimą laive ar logotipo brėžimą laive, bet tam, kad laivas būtų
saugesnis ir patogesnis.

https://wordpress.org/
https://www.gliseris.lt/

