
Vonios interjero dizainas
Rusų stilius vonios interjere

Rusijos stiliaus vonios būdingas bruožas yra apdailos ir medžio objektų prioritetas. Sienos yra pagamintos iš rąstų,

atskirtų vagonu. Taip pat padarykite grindis ir lubas. Polis, dažai nėra naudojami. Esant aukštai temperatūrai, jie išskiria

kenksmingas medžiagas žmonėms.

Garų pirtyje centrinė vieta suteikiama Rusijos krosniai, papuošta plytelėmis arba dekoratyviniu tinku. Paprasčiausiu atveju

plytų mūro yra baltos spalvos. Krosnimi gali pasitikėti tik profesionalai. Norint sušildyti erdvę kokybei, bendras kaminų

ilgis turėtų viršyti 5 metrus.

Interjero dizainas Klaipedoje – baldai, lentynos, suoliukai dekoruoti mediniais raižiniais. Lentelės išklotos išsiuvinėtomis

staltiesėmis. Arbata pilama iš samovaro.

Kaimo stilius ar kaimo muzika vienaip ar kitaip būdinga kiekvienai šaliai. Skirtumai susiję su tekstilės ir sienų spalva,

krosnių tipu ir baldų dydžiu.

Šalies muzikos funkcijos, nepriklausomai nuo šalies:

Naudojami lengvi baldai. Kojos, fasadai išgraviruoti, dekoruoti raižiniais;

Ant stalų, langų – tekstilės gaminiai iš linų ir medvilnės. Vyrauja augalų atspaudai arba narvai. Jis gali būti mažas ir

didelis, ryškus ir beveik nepastebimas;

Lubos dekoruotos sijomis. Kartais jie dirbtinai sensta;

Skandinaviškas stilius vonios komplekso interjero dizainas Klaipeda;

Išskirtinis skandinaviško stiliaus bruožas yra baltos spalvos gausa. Pagrindinės linijos yra tiesios, aiškios, be

garbanų ir posūkių. Sienos balintos arba padengtos lengvu vagonu;

Baldai pasirinkti medinių ar metalinių kaustytomis. Leidžiama turėti ryškias dėmes tekstilės pavidalu;
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Japonų minimalizmas

Japonai nestato ir nenaudoja vonių su dvigubais. Jie nori atsigauti apvalios formos furako šriftais, įdiegtais atvirame ore.

Vienoje statinės dalyje pritvirtinkite šildymo elementą, antrajame rinkinyje suolai poilsiautojams.

Kitas variantas yra ofuro. Stačiakampiai konteineriai yra beveik į viršų, užpildyti šildomomis kedro arba kalkių pjuvenomis.

Nardymas trunka ne ilgiau kaip pusvalandį, tačiau pakanka išvalyti toksinų kūną.

Norėdami atskirti japonijos vonios zonas, nustatykite bambuko ir popieriaus šviesos ekranus ar pertvaras. Maži stilizuoti

žibintai apšviečia erdvę.

Klasikinio stiliaus vonia

Vonia nebūtinai yra medinis suodinis namelis. Jei pageidaujate, jam gali būti suteiktas lengvas pompastikos, rafinuotumo

prisilietimas. Norėdami tai padaryti, naudokite stulpelius, garbanotus karnizus ir liejimo formas, tinkas ant lubų.

Renkantis dekoratyvinius elementus svarbu apsvarstyti, iš kokios medžiagos yra pagamintos sienos. Klasikos ir

neoklasikų kopijos rekomenduojamos pastatams, pagamintiems iš plytų ir putų blokų.
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