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No co zwrócić uwagę podczas planowania metamorfozy salonu?
Więcej wolnego czasu i nieśmiało pukająca do drzwi wiosna
sprawia, że częściej myślimy o drobnych lub całkiem dużych
zmianach w salonie. Szczególnie teraz, kiedy ze względu na
panującą sytuację, spędzamy w domu większość czasu. O tym
jak będziemy czuć się we własnym salonie, poza różnego
rodzaju przykuwającymi wzrok dodatkami – boho makramami,
grafikami, roślinami, czy poduchami, decydują przede
wszystkim meble. Od tego, jakie wybierzemy, zależeć będzie
charakter tego najbardziej reprezentacyjnego miejsca w domu i
nasze samopoczucie podczas przymusowego „zesłania” na
home office.
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Urządzając pokój dzienny, powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim otoczeniu czujemy się najlepiej. To, co dla
jednych będzie oazą spokoju, na nas może zadziałać męcząco, lub wręcz przygnębiająco. Część z nas woli klasyczne wnętrza,
w których królują stonowane barwy i przepastne skórzane sofy, drudzy lepiej się czują w klimatach modern, z przykuwającymi
wzrok zestawami modułowymi o minimalistycznych liniach. Jeszcze inni marzą o przytulnej pikowanej sofie na drewnianych
nogach, w soczystej barwie musztardy, koralu, czy granatu. Gdy już zdecydujemy się na konkretny styl, to umeblowanie
salonu nie powinno nam sprawić większych kłopotów. Modne meble polskiego producenta Gala Collezione zostały stworzone
tak, by urzekały designem, ale jednocześnie były funkcjonalne i praktyczne.

Zacznijmy od początku

Najważniejszy jest zamysł i skomponowanie wszystkiego tak, aby do siebie pasowało. Urządzając salon musimy pamiętać, że
jest on wizytówką całego mieszkania lub domu. Teraz, kiedy chwilowo nie zapraszamy gości, najwięcej czasu spędzają w nim
właśnie domownicy i warto go urządzić tak, by był miejscem odpoczynku i relaksu. Stare meble, których chcemy się pozbyć,
ale wciąż nadają się do użytku i są w dobrym stanie, wystawmy na sprzedaż. Może nie dostaniemy za nie fortuny, ale zyskamy
dodatkowy budżet na remont. Skontaktujmy się z salonem meblowym najbliżej miejsca naszego zamieszkania, lub
skorzystajmy z wygodnej opcji zamówienia w sklepie internetowym. Skonsultujmy ze specjalistą wymiary i konieczne
zapytajmy o funkcje dodatkowe w meblu, bo do dyspozycji mamy nawet modele z wysuwanym elektrycznie siedziskiem,
barem, czy funkcją spania! Jeśli wybraliśmy meble Gala Collezione, skorzystajmy z kreatora 2D. W ten sposób zyskamy
pewność, że wszystkie elementy wyposażenia zmieszczą się w pomieszczeniu, a rozstawienie mebli będzie funkcjonalne i
pasujące do naszych potrzeb.

Na jaki kolor się zdecydować?

Młode pokolenie wciąż ciągnie do palety barw stylu skandynawskiego. Północny design upodobali sobie zwolennicy szarości,
chłodnych pasteli, czerni i stonowanych granatów. Wybierając kanapę do salonu zwróćmy szczególną uwagę nie tylko na
kolor, ale również na materiał, z którego jest wykonana. Jedne tkaniny będą miękkie i przyjemne w dotyku, drugie bardziej
sztywne i mniej elastyczne, ale trwalsze w użytkowaniu. W ofercie Gala Collezione znajdziemy kilkadziesiąt możliwości kolorów
i rodzajów tkanin, w tym również wersje plamooporne. Przejrzyjmy magazyny i portale wnętrzarskie, poszukajmy inspiracji na
kanałach social media pracowni architektonicznych. Może okaże się, że do głowy przyjdzie nam szalony kolor, który stanie się
bazą do całej aranżacji domu? Zwróćmy uwagę na każdy detal w przestrzeni tak, by sofa rzeczywiście stanowiła centrum
wystroju w salonie. Wszystko co odda klimat naszego wymarzonego stylu, sprawi, że dom będzie oazą spokoju, kokonem, w
którym poczujemy się bezpiecznie i komfortowo. Jak długo trzeba czekać na personalizowany mebel? Czas oczekiwania na
nasz wymarzony narożnik, czy system modułowy, z wybranymi funkcjami dodatkowymi, typu funkcja spania, ruchome
zagłówki, czy wysuwane elektrycznie siedzisko, w fabryce mebli Gala Collezione zależy zawsze od cyklu produkcyjnego.
Wszystkie elementy wyposażenia przygotowywane są na indywidualne zamówienie i wymagają przygotowania odpowiednich
materiałów do ich wykonania. Dlatego czas oczekiwania na meble zajmuje zazwyczaj od 6 do 8 tygodni. Warto uzbroić się w
cierpliwość, bo na wiosnę mamy szansę cieszyć się fantastycznym nową odsłoną salonu.

Gala Collezione
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