ARIA 3

SZYK I ELEGANCJA
Połączenie elementów klasycznych i funkcjonalnych rozwiązań sprawi, że wnętrze domu nabierze elegancji i wyrafinowanego stylu. Projekt Aria 3 to doskonałe
rozwiązanie dla osób, które cenią klasyczną harmonię. Na parterze zaprojektowano: wiatrołap, hol ze schodami prowadzącymi na poddasze użytkowe, przestronny salon połączony z jadalnią, kuchnię, łazienkę, dodatkowy pokój, który służyć
może jako gabinet, pomieszczenie gospodarcze oraz garaż na dwa samochody.
Piętro to strefa prywatna domowników z sypialniami i łazienką. Pomieszczenie na
półpiętrze możemy wykorzystać na salon zabaw, czy pokój telewizyjny.
Dla zachowania świeżości i delikatności proponuję zastosować na ścianach jasne i stonowane okładziny o naturalnych barwach kremu, ecru czy jasnego brązu. Możemy pokusić się o ciemniejszy akcent na jednej ze ścian, ale sugerowałabym zachowanie ciepłych i spokojnych barw. Ciekawym i ożywiającym wnętrze
akcentem może być zastosowanie tapety ściennej o florystycznym wzorze.
Bryła kominka, prosta i dość surowa w wyrazie nie dominuje we wnętrzu a jest
jego współgrającym elementem. Wykończenie kominka kamieniem naturalnym
będzie nawiązaniem do materiału okładzin podłogowych.
Ubarwienie drewna na podłogę możemy wybrać spośród szerokiej gamy odcieni
klonu, buku, dębu czy orzecha w zależności od preferencji i ostatecznego efektu
jaki chcemy uzyskać. Drewno na podłodze ciekawie komponować się będzie z kamieniem naturalnym czy gresem imitującym piaskowiec. Jasny dywan gresu powita
gości już od progu i doprowadzi do granicy z salonem zakręcając do kuchni. W salonie jasna podłoga nada wnętrzu świeżości, ciemna podkreśli jego elegancję.
W zależności od preferencji kuchnię możemy zostawić zamkniętą lub otworzyć
na salon dodając tym samym więcej światła i oddechu do części dziennej.
Na granicy salonu i kuchni modnie zaprezentuje się wysoki barek z hokerami,
które również dobierzmy do pozostałych klasycznych mebli. Zabudowa kuchni
w kształcie litery U jest w tym przypadku najbardziej funkcjonalna i najlepiej
wykorzystuje przestrzeń. Jasna zabudowa szafek, jak również jasne wykończenie
podłogi dodają kuchni światła i lekkości. W rogu za pionem kominowym ustawić możemy wysoką zabudowę kryjącą lodówkę, piekarnik czy mikrofalówkę lub
w miarę potrzeb niewielki stół do szybkich posiłków.
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