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	REZUMAT
	SUMMARY
	Fig. 2.1. Dormitor matrimonial
	Dormitoare pentru adolescenți. Adolescenții petrec mult timp în dormitoarele lor, așa că trebuie să aibă un mediu care să reflecte personalitatea lor. Majoritatea dormitoarelor pentru adolescenți vor avea o zonă specificată pentru muncă, cum ar fi tem...
	Dormitor pentru oaspeți. Camerele de oaspeți fac posibilă vizita prietenilor și a familiei și să rămână în confort și stil. Aceste dormitoare au adesea o baie adiacentă pentru a oferi oaspeților mai multă intimitate. Camerele de oaspeți ar trebui să a...
	(Fig. 2.5.) Dormitor pentru oaspeți
	Dormitor cu sistem de depozitare. Multe femei visează la un dressing. Și dacă vestiarul anterior a fost echipat numai în dormitoare mari, acum opțiunile cu un sistem de depozitare deschis au câștigat popularitate, având dulapuri presate, obișnuite pen...

	Gândindu-te prin interiorul dormitorului cu un dressing, îl poți aranja de-a lungul peretelui, într-o nișă sau în colțul camerei. Practic și buget  va exista un dressing, ascuns în spatele perdelelor, care nu numai că va servi ca o partiție convenabil...
	(Fig. 2.6.) Dormitor cu sistem de depozitare
	Dormitor pentru burlaci (femei și bărbați). Dormitoarele unui burlac și ale unei fete necăsătorite, desigur, ar trebui să fie diferite. Este greu să-ți imaginezi camera unui tip tapițat cu fluturi decorativi. Este mai bine să proiectați o casă pentru ...
	Un atribut obligatoriu pentru orice fată este un dulap. Este mai bine dacă este un "coupe" cu uși oglindite și multe rafturi. O idee bună este să puneți un dressing și un sertar. Femeile sunt potrivite pentru decorarea camerei în aproape orice stil. A...
	Dormitoare pentru copii. Dormitorul unui copil este un loc unde să dormi și să te joci. Majoritatea caselor au dormitoare separate pentru copii. Deoarece sunt mai mici decât dormitoarele principale, decorarea poate fi puțin complicată. Atunci când se ...
	Dormitor cu spațiu de lucru. Datorită limitării metri pătrați deseori, este nevoie de zonare în cameră și un dormitor funcțional cu un spațiu de lucru este una dintre cele mai populare combinații. Această opțiune este foarte convenabilă, deoarece aici...

	Înainte de a se stabili la locul de muncă în dormitor, este important să se asigure că ambele zone sunt separate una de alta printr-o perete despărțitor, dulap sau rafturi. Nimic nu ar trebui să distragă atenția în timp ce stă la un computer, și înain...
	(Fig. 2.10.) Dormitor cu spațiu de lucru.
	Sarcina principală a designului interior al unui dormitor mic – de așezat corect toate piesele de mobilier în el. Dacă camera este astfel încât patul poate fi instalat doar sub fereastră – de asigurat și de înlocuit bateria de sub fereastră cu o pardo...
	Fig. 2.11, 2.12, 2 .13. Dormitoare mici
	Fig. 2.14. Dormitor de tip hrușciovist.
	Dormitor cu balcon. Uneori în aspect există un bonus frumos sub formă de balcon. Acest spațiu mic este ușor de combinat într-unul singur. Este necesară doar izolarea balconului și repararea acestuia. Intrarea în loggia este cel mai bine decorată cu o ...
	Balconul este ușor transformat în orice zonă funcțională. Un studiu cu o masă mică pentru un computer. Pentru muncă, puteți utiliza spațiul pervazului. Pentru a nu distrage nimic de la muncă, este mai bine să separați balconul din cameră cu o perdea. ...
	Dormitor cu șemineu. Șemineul este asociat cu căldură și confort în casă. Astăzi este utilizat pe scară largă în interiorul modern datorită tehnologiei care vă permite să vă bucurați de șemineu într-o casă privată și în apartament. În ciuda faptului c...

	În plus față de aceste modele electrice sau de gaz, de multe ori folosite și șeminee fals, care pot fi aranjate în orice cameră. Șemineele artificiale pot fi umplute cu bușteni, lumânări și, deasupra, pentru a construi un raft pe care există un loc pe...
	În funcție de stilul de design al dormitorului, șemineul se confruntă cu piatră sau marmură. Se pare o sticlă foarte impresionantă, șemineu complet transparent, care completează perfect interiorul în stilul minimalismului. Dacă este necesar să se intr...


