
Pakabinami laikrodziai

Laikrodžių – pastatomų ir pakabinamų – dabar yra pačių įvairiausių dydžių, formų ir spalvų. Juos galima įkomponuoti į kokį

nors praktiškai pritaikomą daiktą, įmontuoti į medį, stiklą, porcelianą ar į kokią nors kitą medžiagą. Taigi kiekvienas gali

pasirinkti pagal savo skonį ir interjerą.

Jei laikrodis perkamas visų pirma kaip dekoratyvinis interjero elementas, verta atkreipti dėmesį į jo formą. Dizaineriai

sugalvojo tarsi tekančias ar plaukiančias, simetriškas formas. Tokie laikrodžiai atrodo lyg siurrealistinės variacijos greitai

bėgančio laiko tema. Tiesa, patį laiką pasitreniravus galima pasakyti maždaug penkių minučių tikslumu. Tokie laikrodžiai –

meno kūriniai, jų išleidžiama nedaug, nes tai – rankų darbas. Kad ir koks laikrodis bus išsirinktas, jis turi atitikti patalpos

stilistiką.

pakabinami laikrodziai

Sieninis laikrodis turi derėti prie sienų spalvos, tapetų rašto arba būti parinktas pagal kontrasto principą. Interjere,

turinčiame aiškų ir vientisą stilių, geriau rinktis neutralų modelį. Laikrodžiai turi išskirtinį bruožą: nors jie yra interjere, būna

šiek tiek svarbesni už jį, nes tampa pagrindiniu kambario akcentu.

Kabinetiniai sieniniai laikrodžiai – kuklūs, nekrinta į akis, nes jų paskirtis – praktinė. Kas kita – staliniai laikrodžiai. Ant

rašomojo stalo juos pasistato solidūs verslininkai, ant savo sekretero – veiklios moterys. Kabinetinių laikrodžių

mechanizmas sudėtingesnis. Jie gali rodyti kelių miestų, esančių įvairiose pasaulio šalyse, laiką, gali suteikti kitokios

informacijos: koks yra mėnuo, kokia diena, kokia kambario temperatūra.

Židininiai laikrodžiai statomi ant židinio lentynos. Modelis parenkamas pagal kambario stilių ir turi derėti su židinio puošyba.

Jei židinio forma griežta – geriau rinktis klasikinio dizaino laikrodį. Prie jo galima priderinti žvakides arba vazeles. Svarbu,

kad jos būtų vienodo stiliaus ir iš vienos medžiagos.
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Vaikų kambariui tiks ryškios spalvos, nebrangios medžiagos ir mažojo amžių atitinkančio dizaino laikrodis. Jo korpusas gali

vaizduoti pasakų ar filmų herojus, paukščius, žvėris, augalus, laivus. Skaičiai turi būti ryškūs.

Virtuvėje dažniausiai kabinamas plastikinis laikrodis, atsparus drėgmei ir temperatūros svyravimui. Jis parenkamas pagal

patalpos stilių. Jei į baldą ar buities techniką yra įmontuotas laikrodis – kito virtuvėje gali ir nebūti.
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