
Interjero dekoruotojas

Interjero dekoruotojas papildo jau egzistuojančią interjero erdvę naujais elementais. Tai stilistas, kuris
yra atsakingas, kad aplinka atrodytų patraukliai ir gražiai po to, kai interjero dizaineris atliko būtinus
struktūrinius ir funkcionalius pakeitimus, skirtus vidaus išdėstymui. Interjero dekoruotojas yra žmogus,
kuris gali parinkti namų aksesuarus bei sukurti jaukią namų aplinką naudojant skirtingus namų
dekoravimo elementus.

Dauguma žmonių mano, kad norint gražiai įsirengti namus reikia nemažai į juos investuoti. Tačiau tai
nėra tiesa. Kartais tiesiog užtenka atnaujinti tik tam tikras detales, esančias Jūsų aplinkoje, kurios gali
suteikti namams kitokios nuotaikos. Todėl šiame straipsnyje aptarsime skirtingus patarimus, kaip galite
įsirengti arba atnaujinti namus už nedidelį biudžetą.

Visų pirma, yra verta pagalvoti apie nereikalingus daiktus esančius Jūsų namuose. Galbūt dabar yra
pats laikas atsisveikinti su jau gan pabodusiais ir galbūt nusistovėjusiais daiktais, kurie nebeturi jokios
naudos. Nereikalingų daiktų išvalymas ne tik suteiks namams naujos energijos, bet taip pat juos paruoš
naujiems įspūdžiams.
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Bet kuriuo atveju, tiek interjero dizainerio, tiek interjero dekoruotojo darbas yra skirtas žmonėms, kurie
turi estetinio grožio suvokimą ir yra pasiruošę nuolat tobulėti ir plėsti žinias, susijusias su naujovių
paieška.

Įrenginėjant naujus namus arba keičiant jų aplinką žmonės dažnai nepagalvoja, kad grindys yra vienos
svarbiausių namų detalių. Neišleidžiant daug pinigų grindų dangą galima atnaujinti keliais būdais.
Pavyzdžiui, grindis galima iš naujo alyvuoti, jas perdažyti ar tiesiog užkloti kilimine danga. Taip pat
galima iškloti naują laminatą ar surenkamą vinilinę grindų dangą. O skirtingų spalvų ir formų
grindjuostės akcentuos Jūsų būsto pasirinktą stilistiką.
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Spalvos gali suteikti skirtingą atmosferą Jūsų namams. Pavyzdžiui, jei Jums labiau patinka plačios
erdvės, galbūt verta pagalvoti apie šviesių koloritų spalvas, kurios ne tik pakels nuotaiką, bet taip pat
suteiks patalpoms švarumo ir lengvumo. O jei mąstote apie bohemišką stilių savo namuose, galbūt
verta pasirinkti tamsias spalvas, kurios suteiks paslaptingumo.

Jei Jūsų namų sienos dažytos, gabūt užteks tik pakeisti jų spalvą. O jei esate linkę prie tapetų, galbūt
verta pamąstyti apie naujus. Keli naujų tapetų rulonai akimirksniu atgaivins Jūsų namus.
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