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Salon

– miejsce wygodne i reprezentacyjne
ją moduły. W dużych, przestronnych
pomieszczeniach świetnie sprawdzają się duże kompozycje mebli
modułowych, łączące w sobie sofy,
szezlong, puf. Dodatkową zaletą tych
mebli jest to, że można je dowolnie
łączyć i rozdzielać. Jeśli więc jeden
układ nam się już opatrzył, możemy
skomponować następny. Możemy też
dobrać fotel z całkiem innej „rodziny”, ale tak, żeby całość zgrała się
kompozycyjnie i stylistycznie.
Przy wyborze mebli tapicerowanych niezwykle ważne są ich trwałość oraz odporność na zużycie i wytarcia. Zawsze warto zwracać uwagę
na gatunek i jakość tkaniny obiciowej zastosowanej na siedziskach
i oparciach. Najdroższymi obiciami
są te wykonane ze skóry. Ponadto
gdy w naszym salonie przebywają
w sposób stały dzieci i zwierzęta lub
gdy lubimy często przyjmować gości, warto wybrać mebel z tkaniny
odpornej na plamy (np. alcantarę).
Łatwiej będzie wtedy utrzymać ją
w czystości.
Sofa Kelp, Cor
Salon to chyba najbardziej reprezentacyjny pokój, wizytówka i serce
domu. Tu spotykamy się z całą rodziną, tu odpoczywamy, rozmawiamy, oglądamy filmy. Tu relaksujemy
się, a czasami pozwalamy sobie na
małą drzemkę. Tu wreszcie podejmujemy naszych gości. Można więc
powiedzieć, że to przestrzeń, która
powinna zostać urządzona w sposób
najbardziej uniwersalny, ale jednocześnie nietracący na indywidualności i charakterze.

wygodny wypoczynek. To on jest
najważniejszym elementem tego
wnętrza i to on będzie grał w nim
główną rolę. Minęły już czasy, kiedy
kupowało się typowe zestawy złożone z sofy i dwóch foteli. Teraz królu-

Po pierwsze: meble wypoczynkowe
Kiedy myślimy o salonie, przed
oczami staje nam przede wszystkim

Po drugie: stoliki
To one sprawiają, że przy sofach
jest jeszcze wygodniej. Zamiast jednego dużego stolika przed sofą warto
ustawić przy niej, w różnych miejscach, pomniejsze pomocniki. Osoby
siedzące na sofie będą miały lepszy

Stolik Patch, Ligne Roset
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dostęp do rzeczy na nich odłożonych,
całość zaś będzie ciekawsza i bardziej mobilna.
Po trzecie: telewizor
No właśnie... Z nim jest zawsze
największy problem. Chcemy mieć
telewizor w salonie, ale tak ustawiony, żeby nie rzucał się w oczy. Na
szczęście obecne rozwiązania mebli
regałowych z przesuwanymi elementami (np. drzwiami), a także współczesne telewizory pozwolą na taką
kompozycję, że nieużywany odbiornik można sprytnie ukryć.
Ważna kolorystyka
Najczęściej jest ona ciepła, kojarząca się z kolorami natury i ziemi.
Wszelkie odcienie szarości również
dobrze sprawdzą się w tym wnętrzu.
Przy dużych salonach można śmiało
poeksperymentować z mocniejszymi
barwami.
Jaki styl?
To już bardzo indywidualne pytanie. Czy czujemy się dobrze we
wnętrzach na wskroś nowoczesnych,
bardzo minimalistycznych? Wtedy
duże, niskie, prosto skrojone, bez
żadnych ozdobników siedziska modułowe sprawdzą się doskonale.
Zasady projektowania wnętrza minimalistycznego opierają się na powiedzeniu znanego architekta Miesa
van der Rohe: „mniej znaczy więcej”. Z tego powodu meble w salonie
urządzonym minimalistycznie wystę-

pują w niewielkiej liczbie, a ich forma jest prosta i gładka. Dodatki zaś
są nieliczne, ale szczegółowo przemyślane. Kolorystyka jest też bardzo
specyficzna. Królują tu szarości, biele, beże.
Może wolimy jednak wnętrza klasyczne? W tym wypadku zastosujemy
meble o klasycznych liniach, z akcentem położonym np. na drewniane
elementy, takie jak nóżki i podłokietniki. A wnętrze urządzimy w bardziej
ciepłych barwach, nie bojąc się również stosować większej liczby mebli
i dodatków. Jednak tu także musimy
kierować się umiarem i wyczuciem.
Jeśli jednak, bez względu na
mody, bliski jest nam styl prowansalski? Najważniejsze jest to, aby być
konsekwentnym i z wyczuciem wprowadzić go w nasz, jakże inny klimat.
Istnieje też coś takiego jak styl eklektyczny. Nie pozwala on jednakże na
łączenie wszystkiego ze wszystkim.
Przy jego wyborze trzeba mieć duże
wyczucie, aby nie przekroczyć cienkiej granicy dobrego smaku.
Jeden pokój – wiele funkcji
Co zrobić w sytuacji, kiedy salon jest również miejscem do pracy
lub dodatkową sypialnią dla gości?
Postarajmy się wtedy stworzyć we
wnętrzu odpowiednie do tego strefy.
Miejsce do pracy wyposażmy w małe
biurko i krzesło o regulowanej wysokości, tak żeby mogli z niego korzystać wszyscy domownicy. W strefie do pracy warto zadbać o dobre

Fotel Moel, Ligne Roset
punktowe oświetlenie. W przypadku,
gdy często mamy gości, którym nasz
salon służy za sypialnię, powinniśmy
się postarać o to, żeby sofa miała
funkcję rozkładania, dzięki czemu
salon będzie można łatwo i szybko
przemienić w tymczasową sypialnię.
Czy czegoś tu jeszcze brakuje?
Kiedy mamy już idealnie urządzony salon, z dobrze rozplanowaną
funkcją, pięknymi i wygodnymi meblami oraz spójną kolorystyką, warto
pomyśleć o dopełnieniu, jakimś akcencie. Najlepiej w tym przypadku
sprawdzi się sztuka. Jest ona pięknym dodatkiem do wnętrza, które
chce się prezentować z prawdziwą
klasą oraz mieć rys indywidualności.
Może to być kolekcja współczesnego
malarstwa, może być piękna, ręcznie
robiona ceramika, rzeźba lub artefakt przywieziony z dalekiej podróży.
Teraz pozostaje nam tylko usiąść wygodnie i upajać się radością posiadania tak pięknego wnętrza.
Autor: Monika Bień-Königsman
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