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הכניסו אור ושקט הביתה צילום :אבי לוי

המצב הבטחוני לא נרגע ,וכל מה שאנחנו יכולים לעשות הוא לנסות להירגע בכל מיני דרכים ,כמו למשל
לעצב את הבית בצורה נעימה ומרגיעה ,להכניס קצת צבעים בהירים ,לדאוג לתאורה הנכונה ,לחמם את
הבית היטב ולאחסן דברים נכון .קבלו  1טיפים לעיצוב בית שמשרה אווירה רגועה מאת אלונה יחיאלי
ורויטל הוד-ייני ,מעצבות פנים ,בעלות סטודיו לאדריכלות ולעיצוב פנים .ARococo
 .1תאורה  -תכנון התאורה בבית יתבצע עפ"י מצבים שונים של אירוח ומחייה .תאורה חזקה ופרקטית
במקרה של אירוח ותאורה הומוגנית ,נעימה ואפשרויות לוויסות במקרה של מנוחה צפייה בטלוויזיה
ורומנטיות .חשוב להכין מראש את תכנון נקודות המאור להתרחשויות השונות בבית.

 .2צבע  -נבחר בגוונים בהירים של לבן ושמנת בשילובים של חומים ,ירוקים ואפורים על מנת ליצר
הרמוניה וניקיון .צבע ירוק לגווניו זהו צבע מרגיע .צורות גיאומטריות וצבעים עזים לא מומלצים על מנת לא
לגרום לבלגן וריצוד בעין.
 .3חימום בבית  -אם ניתן כדאי לבדוק אפשרות לחמם הבית בעזרת קמין .הקמין מפיץ חום נעים ומהווה
נקודה מרכזית בבית אשר מפיצה מעבר לחום נינוחות ונועם.

נקודת אור צילום :אבי לוי

 .4אחסון  -אחסון של ציוד מפוזר ימנע בלגן במשטחים והנחה של דברים (תיקים ,ניירת וכו') בכל מקום
בבית .הסדר יוצר הרמוניה וניקיון בעין.
 .5טקסטיל  -שימוש בשטיחים ובבדים בבית כדוגמת וילונות נשפכים ,כיורת וכיסויי מיטה יוצרים חמימות
בחלל אשר נותנת לנו תחושת רוגע חום ושקט.
 .6אקוסטיקה  -דלתות וחלונות אקוסטיים יגרמו פיזית לשקט בבית .לא נשמע רעש מבחוץ ,או רעש
שעובר מחדר לחדר ונוכל להירגע בסלון או בחדר השינה בנחת .גם מילוי הבית בשטיחים ,בדים ,ריהוט
ותמונות על הקירות "בולעים" עוצמות רעש פיזי בבית.

עיצוב של  ARococoצילום :אבי לוי

 .7פנג שוואי  -תכנון הבית לפי עקרונות הפנג שוואי ייצר אוירה נינוחה ,רוגע ונינוחות .העקרונות כוללים
מיקום של ריהוט ,הצבת מראות ,אביזרים ייחודים וכו'.
 .8שילוב אביזרים  -ואלמנטים מרככים כמו מזרקות מים ,נרות ריחנים ,חלוקי נחל ומוצרים מהטבע כמו
עציצים וכו' ,יוצרים תחושת רוגע ושקט בבית.
הטיפים מטעם סטודיו לאדריכלות הפנים ARococo
עוד כתבות במדור עיצוב

