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Dizainas

Valčių dizainas

Mažų motorinių laivų protėviai buvo garais varomi laivai, atsirodę praėjusiame amžiuje. Jie paveldėjo pagrindines

irklavimo valčių savybes, be to, jie ilgą kaminą, garsiai šiukšlintą atgal. Būdinga tai, kad jei laivai šiek tiek pasikeitė

formos vamzdis išliko iki šios dienos, pirmuose laivuose su vidaus degimo varikliais jis jau nebuvo. Padidėjus variklio

galiai, po to padidėjus greičiui, padidėjo korpuso forma. Taip pradėjo vystytis nepriklausomas architektūrinis valties

tipas.

Buvo bandoma padaryti valtį kaip didelio laivo miniatiūrą. Tokie siekiai kartais mūsų dienomis nuodėmė nepatyrė

įsimylėjėlių, nors nei laivo grožis, nei tinkamumas plaukioti tokios imitacijos nesuteikia, o primena karikatūrinius

paauglio bandymus atrodyti “kaip suaugęs”.

Jachtos turėjo didelę įtaką valčių projektavimui. Šimtmečius dizaino ir išdėstymo sprendimus, verslo daiktų ir įrangos

įrenginį aktyviai skolinosi valčių statytojai.

Interjero dizainas

Palėpės kambariai retai yra pakankamai dideli. Atitinkamai, projektuojant miegamojo interjerą palėpėje, svarbu jį

“padidinti” bent vizualiai. Norėdami tai padaryti, naudokite spalvų ir šviesos dizainą, veidrodžius, ausinių išdėstymą.
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Nepamirškite:

Teritorijos pasiskirstymas. Taškuose su aukščiausiu lubų aukščiu – ištraukomis. Kai neįmanoma stovėti pilno

aukščio naktiniuose staliukuose, staluose, pufuose, lentynose knygoms ir asmeniniams daiktams;

Baldų dydžiai. Jis turėtų būti kompaktiškas. Pirmenybė persirengėliams, rankogaliams ir poofams be kojų. Geriau

pirkti lovą su įmontuotomis dėžėmis. Jei jums tikrai reikia spintos, geriau pasirinkti įmontuotus pakeitimus,

pagamintus pagal pritaikytą tvarką; 

Vieta, kur galima įsodinti lovą. Jūs galite įdėti jį po stingray, bet taip, kad atsiėmę, nemuškite kiekvieną kartą, kai

galva ant lubų. Psichologai nerekomenduoja įrengti miegamųjų zonų tiesiai prieš duris. Asmuo nesijaučia

apsaugotas ir blogai miega;

Židinys. Reikalingas stiprus ir patikimas grindų sutapimas. Idealus variantas yra gelžbetoninės plokštės. Kita

sąlyga yra kamino ilgis bent 2 metrai. Ir mūro turėtų atlikti profesionalas. Jei šios sąlygos yra neįmanomos,

nenusiminkite. Ant palėpės grindų įdiekite kokybišką imitaciją – elektroaminą. Jam nereikia kamino ir kieto

pagrindo, o mediena neturi būti dėvima antrame aukšte;

Apšvietimo. Panoraminiai arba didelio formato langai yra ne visur. Ir ryte ar vakare jie nepadės. Mums reikės

įrangos. Jei palėpės plotas yra didelis, įdėkite taškinius žibintus. Jie zonuoja erdvę, pabrėžia miegamojo interjero

dizaino elementus palėpėje. Lovos plotas pareikalaus sconce ir grindų lempos.

Tada pereikite prie dizaino. Ir čia galite sekti vieną iš dviejų kelių: pasirinkti tik spalvų schemą ir papuošti ją

galvoje arba kaip pagrindą paimti vieną iš populiariausių stilių (klasika,

Provansas, Modernus ir tt). Kiekvienas sprendžia, ką daryti savarankiškai. Mes pateikiame pagrindines

rekomendacijas, nes kiekvienas namas ir palėpės grindys yra individualios, taip pat savininko pageidavimai.
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Tradiciškai manoma, kad palėpė yra dekoruota šviesiomis spalvomis. Taigi kompensuoti natūralios šviesos trūkumą.

Tačiau šis principas nėra vienintelis teisingas. “Kaimo” ir “medžioklės” stilių gerbėjai gali sustabdyti dėmesį į tamsią,

“seną” medieną. Ir bendras šviesos fonas turėtų būti atskiestas ryškiais elementais, kad nebūtų neaiškios, beveidės

erdvės.
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