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עיצוב הבית הוא אחד הדברים המשפיעים ביותר על איכות החיים שלנו. בית מעוצב כהלכה משרה 

בשביל לאגור כוח לחיי השגרה. ,ליו חוזרים בכל יוםאווירה נעימה. הבית שלנו הוא מקום בטוח שא  

טיפים וטרנדים שיעזרו לכם להפוך  טיפים מקצועיים לעיצוב הבית, 7במאמר קצר זה הכנו עבורכם 

בית  .המשפחהמבני  את הבית שלכם לבית של ממש, מקום שמשקף את האישיות של כל אחד

 מעוצב כהלכה שבו כל חדר תוכנן בקפידה. 

 צבעים בהירים המשקפים רוגע ושלווה

 

ים אווירה משר צבעים בהירים העולם בו אנחנו חיים מלא בצבעים, קולות והתרחשויות אין סופיות.

תכנון המשתלבים עם  ,קווים נקיים .לאחר יום העבודה ומספקים נחיתה רכה ,של רוגע ושלווה

תחושה של ביטחון ומנוחה. יםמקנ ,מינימליסטי  

 ,בעיקר בצבעים של לבן ושחור ,יעיצוב מינימליסט ?בתוך מגוון הגירויים מחפשים מקום של שקט

 יכול בהחלט להתאים עבורכם. 

מעץ ומקשמוצרים טבעיים   

 

של פשטות אלגנטית מקנים תחושה  ,ומרים טבעיים אחריםחמעץ או מקש או ממוצרים טבעיים 

 ומשרים אווירה נינוחה. 

והילדים מרגישים מחוברים יותר  ,בבתי ספר אנתרופוסופיים כל השולחנות והכיסאות עשויים מעץ

בשביל להבין את  ,לאווירה הלימודית ולמרחב הלימוד בכיתה. אין צורך ללכת לבית ספר אנתרופוסופי

סגנונות העיצוב בעץ מגוונים מאוד ההשפעה המטיבה של מוצרי עץ איכותיים על התחושה שלנו. 

בהתאם לבחירה שלכם.  ,, מודרניים ומסורתייםםומספקים פתרונות עיצוביים ייחודיי  

 עיצוב הבית בהתאם לאופי המשפחה

 

בסופו של יום כל אחד מבני המשפחה צריך להרגיש בנוח עם  .עיצוב הבית הוא פרויקט משפחתי

תכנון הסלון בהתאם לצרכים הוא  ,אחד המקומות הטובים להתחיל בהם את עיצוב הפנים. הבחירה

עליכם להשקיע  ,ביחד בסלון המשפחתי רב זמן של בני המשפחה. אם אתם משפחה שמרבה לבלות

.את מירב האנרגיה בתכנון נכון של המרחב  

לא להעמיס בפריטים ולהתמקד בעיקר, תכנון נוח ואלגנטי שישרת את המטרה. ההמלצה שלנו היא   

משרתת מתאפיין בגמישות עיצובית, כל פריט עיצובי יש לו מקום והדקורטיביות הסקנדינבי  העיצוב

עיצוביים משמשים בצורה מבוקרת בשביל לא להעמיס על לית האדריכלית. קישוטים את התכ

  המרחב. 



על הרצפה בסביבה מרגיעהישיבה בנוחות   

 

תוכלו להשתמש בנדנדות תלויות, פופים וסידורי ישיבה על  ,נעימה ומרגיעה בשביל ליצור אווירה

בו תוכלו לנוח  ,עם אזורי נוחות ברורים ,המטרה היא לבנות חדר מסביר פנים ומרגיע הרצפה.

תהפוך כל מפגש משפחתי  ,באווירה ידידותיתפינת ישיבה משפחתית בשלווה לאחר יום העבודה. 

מעוצבות משפחות עם ילדים קטנים יכולים להתרווח ביחד על הרצפה על כריות לחוויה של ממש. 

 ופופים לישיבה. 

אריגים לבניית האווירהשטיחים ו  

 

מתאפיין בשטיחים ריהוט בוהמי  .הנפרסים ביחד כיריעותכולל שטיחים ידידותיים, סקנדינבי עיצוב 

  תוססים בהירים ומעוצבים.

תוכלו . לגיוון רבות יוצרת אפשרויות ,שטיחים כיריעות בחלל הביתי שני סוגי הטכניקה של שילוב

להפיק תוצאות מדהימות באמצעות הנחת שטיחים בשכבה. טכניקה בטוחה היא להניח שטיח צבעוני 

שטיח ניטראלי מתחתיו מדגיש את אזור השימוש, על גבי שטיח ניטראלי יותר. השטיח הצבעוני 

ומשלב בתוך הצבעוניות אווירה רגועה. משפר את התחושה הנוחה   

 יצירת מרחב הרמוני

 

מעבר , יוצרת תחושה של ביטחון. אחד לשניאמה של כל חדרי הבית תעל ידי ה ,מרחב הרמונייצירת 

מחשבות ולתחושות שפיע על מצב הרוח ולא מאפשר למ ,חד מדי בין חללים שונים ברחבי הבית

אומנות הוא  ,בבית רייחודיות של כל חדר וחד השומר על ,שלנו מקום של מנוחה. עיצוב אחיד

 אדריכלית ממדרגה ראשונה. 

 אור טבעי

 
 ,סגנון העיצוב הסקנדינבי והבוהמי. אור טבעי הזורם פנימהאת  יטרליות מאפיינותיונמנורות חמות 

האור זורם בבטחה.  דרכםש ,הופך את החלונות לפתחים ,בשילוב עם מנורות חמות ונייטרליות

מקנים אווירה רגועה.וילונות שקופים או לבנים מאפשרים לשמור על האור ו  
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