JAK SPRÁVNĚ ZAŘÍDIT OBÝVACÍ POKOJ
Obývací pokoj je vizitkou naší domácnosti. Trávíme zde nejvíce volného času s rodinou či
přáteli, není proto divu, že výběru jeho zařízení se věnujeme s velkou pečlivostí a
rozvahou. My nabízíme sestavy do obývacího pokoje dle vlastního výběru. Poradíme
Vám, na co si dát při plánování obývacího pokoje pozor, aby plně vyhovoval požadavkům
na moderní bydlení.
Nezastavujte pokoj velkým množstvím nábytku, aktuální trend bydlení klade důraz na
vzdušnost, světlo a volný prostor. Dominantou pokoje bývá sedací souprava a přilehlá TV
stěna. Pozor na chybu při pořízení velké sedačky, která by Vám neumožnila dostatek
volného prostoru. Je vhodné přidat v případě větší návštěvy volná křesílka z jiného pokoje.
Stejné pravidlo platí pro konferenční stolky, k běžnému životu stačí jeden menší stolek,
chcete li pro hosty větší plochu, zvolte sestavu tři různě velkých stolků, které lze zasunou
do sebe.
TV stěnu umístit tak, aby se v ní neodráželo světlo z oken. Nezapomeňte pod televizí na
skříňky s úložným prostorem pro DVD nebo CD a nezapomeňte na přístup k elektrice.
Sedačku je vhodné situovat alespoň z její hlavní části proti televizi. Je- li součástí
obytného prostoru také kuchyně a jídelní kout, což je dost častým pravidlem v nových
domácnostech, dbejte na to, aby sedačka nebyla otočena zcela zády ke kuchyni. Uzavřeli
byste tak komunikační prostor mezi jednotlivými částmi obytné plochy.
Obývací pokoj není šatna. Úložné prostory jsou v obývacím pokoji třeba, ale s jejich
množstvím to nepřehánějte. V poslední době se i knihovny vytrácí, ale knížky i menší
knihovna obývák zútulní a zabydlí. Velké množství malých doplňků prostor zahlcuje. Lepší
je volit větší doplňky na dvě až tři místa.
Při volbě materiálu vycházejte z dekoru podlahy, oken, dveří. Nedoporučujeme
kombinovat více jak dva druhy dřevodekoru, barevným tónováním stěn, potahovou látkou
sedačky a světlem dokážete změnit ráz pokoje. Pro celkové barevné sladění obýváku
Vám pomůže náš program 3D grafických návrhů.
Velmi častou chybou je nedostatek osvětlení, které většinou tvoří pouze jedno centrální
světlo. Je třeba myslet i na takzvané druhotné světelné zdroje- světelné poličky, lampičky
a další bodové nebo LED osvětlení.
A jedno pravidlo na závěr. Obývací pokoj zařizujte pro sebe, ne pro návštěvy.
Důležité je, co se líbí Vám, nikoli co řeknou hosté.

