
Nowoczesne aranżacje okien w salonie –
odkryj 3 sposoby na urozmaicenie wnętrza
domu

Trudno wyobrazić sobie salon czy pokój stołowy bez wpadających do wnętrza
promieni słonecznych, dlatego miłośnicy światła i przestrzeni tak chętnie
decydują się na okna w rozmiarze XXL. Takie rozwiązanie, bez dwóch zdań,
będzie ozdobą samą w sobie – zwłaszcza, gdy postawimy na stolarkę, która
maksymalnie wyeksponuje przeszklenie, a cienkie profile staną się tylko jego
subtelnym dopełnieniem. Z drugiej strony, nie każdy z nas lubi okna w
wariancie sauté. Na szczęście nic nie stoi na przeszkodzie, by puścić wodze
fantazji i podejść do tematu w sposób kreatywny! Odpowiednia, dobrze
przemyślana aranżacja okien w salonie może sprawić, że pomieszczenie
nabierze zupełnie nowego wymiaru i zaskoczy nas swoim charakterem.

Dlaczego warto zdecydować się na wielkogabarytowe przeszklenia w salonie i w jaki sposób
udekorować je stylowo i ze smakiem?

Duże okna w salonie – postaw na światło
Światło ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie – dodaje energii, poprawia nastrój, wzmacnia
efektywność. Ale to nie wszystko. Duże okna w salonie cieszą się niesłabnącą popularnością również
ze względów funkcjonalnych i ekonomicznych, a mit, że „duże przeszklenia to duże straty ciepła” już
dawno odszedł do lamusa. Jeśli wybierzemy sprawdzone rozwiązania na miarę XXI wieku,
komponowanie nowoczesnej aranżacji okien w salonie już nigdy nie odbędzie się kosztem
użyteczności. Brzmi doskonale, prawda? Nowoczesne okna, również te w rozmiarze XXL, posiadają
znakomite parametry termoizolacyjne, do tego zachwycają designem i pozwalają cieszyć się
panoramicznym widokiem na własny ogród lub otaczający krajobraz. Okna energooszczędne Reveal
z innowacyjnym systemem szklenia to doskonały przykład synergii stylu, ekologii, designu i
pragmatyzmu. Obniżenie rachunków za ogrzewanie i jednocześnie niższa emisja zanieczyszczeń to
podwójny sukces, który osiągnąć może każdy! Czy można chcieć więcej? Można, a nawet trzeba!
Aluminiowe ramy okienne charakteryzuje również większa sztywność konstrukcji, co przekłada się
na lepsze właściwości antywłamaniowe. Przykładem może być system Reveal Hide – duże okna o
pełnej funkcjonalności i specjalnie wklejanych szybach. Duże przeszklenia w salonie wymagają
odpowiedniej aranżacji – na co zwrócić uwagę przy wyborze dodatków?

 



Okna otwarte na świat – salon w skandynawskim stylu
Duże okna w salonie bez żadnych zasłon, rolet i firan kojarzone są przede wszystkim z krajami
skandynawskimi. I choć Finowie słyną z chłodnego usposobienia, w domach cenią przede wszystkim
szeroko rozumiane ciepło. Przez duże, odsłonięte okna wpada więcej światła, a w krajach północnych
lato trwa o wiele krócej i każdy promień słońca jest na wagę złota! Aranżacja okna w salonie w stylu
skandynawskim to minimalizm w najczystszej postaci: ramy okienne i widok za szybą są w tym
wypadku jedynymi ozdobami. To rozwiązanie pojawia się także w loftach i wnętrzach, w których
króluje stal, beton i surowe wykończenie. Nowoczesne aranżacje okien w salonie industrialnym
rozprawiają się bezlitośnie z firanami i zasłonami. Co jednak zrobić z dużymi przeszkleniami, jeśli
zależy nam na prywatności i możliwości odgrodzenia od świata zewnętrznego, a minimalizm nie jest
naszym ulubionym stylem? Warto wówczas postawić na nowoczesne, przemyślane dodatki, z którymi
okna w rozmiarze XXL rozumieją się doskonale.

 
 
Firany i zasłony – klasyka w nowoczesnym wydaniu
Gęste firany i masywne zasłony to jeszcze do niedawna absolutny must have aranżacji okna w
salonie!  Skoro jednak decydujemy się na duże przeszklenia, nie warto ograniczać sobie widoku i
dopływu światła słonecznego. Nowoczesne firany to lekkie i delikatne materiały, które porównać
możemy do cienkiej woalki. Zwiewny muślin lub prosta mgiełka lniana wyśmienicie komponują się z
większymi oknami w nowoczesnym pokoju dziennym lub jadalni. Tu mniej znaczy więcej! Tradycyjny
komplet firan i zasłon coraz częściej zastępowany jest przez pojedynczy materiał. W ten sposób w
ciągu dnia do wnętrza swobodnie wpadają promienie słoneczne, a wieczorem możemy odgrodzić się
od ciekawskich spojrzeń. Nowoczesna aranżacja okna wykorzystuje zarówno tkaniny w jasnych
kolorach, jak i cięższe kotary z funkcją zaciemniania. Wyraziste motywy roślinne, geometryczne
wzory lub stonowane, pastelowe odcienie? W wyborze ogranicza Was tylko wyobraźnia.

 
Rolety – alternatywa dla miłośników nowoczesności
Firany i zasłony to dla Ciebie zbędne łapacze kurzu? A może południowe lub zachodnie okna
sprawiają, że w pogodne dni czujesz się jak na patelni? Nowoczesna aranżacja okien w salonie to
przede wszystkim funkcjonalność – jeśli potrzebujesz sposobu na ograniczenie dostępu światła
słonecznego w pokoju, rolety będą doskonałą alternatywą dla masywniejszych zasłon. Ogromny
wybór modeli i wzorów sprawia, że aranżacja nigdy nie była tak prosta, jak obecnie. W
nowoczesnych wnętrzach coraz częściej stawia się na powrót do natury: jasne, neutralne odcienie i
naturalne materiały tworzą piękną oprawę i jednocześnie nie przytłaczają całego wnętrza. W
przypadku domów oraz mieszkań znajdujących się na parterze, dobrym rozwiązaniem będą także
antywłamaniowe rolety zewnętrzne, które nie tylko zaciemniają, ale również dodatkowo
zabezpieczają pomieszczenie. Nowoczesne aranżacje okien w salonie otwierają przed Wami
nieograniczoną ilość możliwości i bez trudu pozwalają stworzyć wyjątkowe wnętrze z charakterem.
Saute, z zasłonami czy roletami? Wybór należy do Ciebie!
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