Σαλόνια με τζάκι- είναι και τα δικά μας αγαπημένα
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Πέμπτη, 03 Οκτώβριος 2019 11:09 -

Το τζάκι στα σαλόνια αποτελεί πρώτα απ’ όλα ένα κύριο πρακτικό στοιχείο, αφού μας
προσφέρει ζεστασιά κατά τους κρύους μήνες του χειμώνα. Όμως, ένα τζάκι λειτουργεί
πολύ εύκολα και ως άλλο διακοσμητικό για τον χώρο του σαλονιού. Ακόμα κι όταν η φωτιά
δεν καίει μέσα σε αυτό, δημιουργεί την αίσθηση της ζεστασιάς και προσφέρει αίγλη και
αρχοντιά σε όλα τα σαλόνια.

Φυσικά, τις τελευταίες δεκαετίας τα σχέδια και τα στυλ που κυκλοφορούν στα τζάκια είναι
πολλά και διαφορετικά με αποτέλεσμα να έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε αυτό που
ταιριάζει καλύτερα με τα χρώματα στους τοίχους του σαλονιού μας, καθώς επίσης και με
τα διάφορα έπιπλα και την υπόλοιπη διακόσμηση.

Ιδέες για τζάκι σε σαλόνια κάθε στυλ!
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Απλό τζάκι για μίνιμαλ σαλόνια: Το τζάκι, όπως και τα έπιπλα αλλά και τα υπόλοιπα
διακοσμητικά στοιχεία πρέπει να ακολουθούν ίσιες, «αυστηρές» γραμμές. Επίσης, είναι
πολύ κομψός ο συνδυασμός της γυψοσανίδας στο ταβάνι και το τζάκι με τις διαφορετικές
αποχρώσεις του γκρι και του λευκού. Αν θέλετε να σπάσετε την μονοτονία μπορείτε πάντα
να προσθέσετε μερικά πολύχρωμα στοιχεία με βάση το κόκκινο ή το κίτρινο.

Τζάκι μπροστά από γωνιακό καναπέ: Μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα ενεργειακό τζάκι
μπροστά από έναν πολυμορφικό καναπέ στο κέντρο του σαλονιού. Τα δύο αυτά στοιχεία
τραβούν αμέσως την προσοχή, γι’αυτό συνδυάζονται έξυπνα με διακοσμητικές
λεπτομέρειες αρκετά διακριτικές για να μην κλέβουν τα βλέμματα, όχι όμως ασήμαντες.
Ένα μεταλλικό φωτιστικό δαπέδου είναι ακόμα ένα στοιχείο που απογειώνει τη διακόσμηση
σαλονιού με τζάκι σε μίνιμαλ στυλ.

Κλασικό ξύλο: Αν σας αρέσει ο συνδυασμός διαφορετικών υφών και στυλ διακόσμησης
τολμήστε και επιλέξτε δερμάτινο μπεζ καναπέ. Όσο για το τζάκι, η επένδυση του με ξύλο
δένει αρμονικά με μάρμαρο στο πάτωμα το οποίο καταλήγει στο κέντρο σε ξύλινο παρκέ.

Λευκή διακόσμηση: Επιλέγουμε το λευκό ως βασικό χρώμα στο σαλόνιμας. Ένα λευκό τζάκι
μπροστά από λευκούς καναπέδες ή πουφ σε συνδυασμό με ξύλινο μαύρο τραπεζάκι και
άλλα έντονα στοιχεία, όπως γκρι μεγάλα μαξιλάρια, δημιουργούν ένα δυναμικό στυλ
σαλονιού.

Επένδυση με πέτρα: Τέλος, η επένδυση του τζακιού με πέτρα είναι μία από τις
ομορφότερες επιλογές που μπορείτε να κάνετε για το σαλόνι του σπιτιού σας. Μπορείτε να
διαλέξεις στρογγυλές, μακρόστενες, τετράγωνες, ορθογώνιες, λεπτές ή χοντρές σε όποιο
χρώμα και σχέδιο θέλεις εσύ. Αν επιλέξετε να τοποθετήσετε χαλί ανάμεσα στους
καναπέδες και το τραπέζι του σαλονιού θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί με το
καθάρισμά του. Η καθημερινή χρήση μπορεί να το φθείρει, λειτουργώντας αρνητικά για την
εμφάνιση του χώρου σας.

Αυτές είναι μερικές συμβουλές και ιδέες που μπορείτε να πάρετε για να διακοσμήσετε
άρτια το σαλόνι σας τοποθετώντας κάποιο τζάκι. Βεβαίως, το τζάκι σαν αντικείμενο μπορεί
και να μας περιορίσει καθώς είναι ένα χειμερινό διακοσμητικό κι επομένως θα πρέπει κι
εμείς να κινηθούμε στο ίδιο μήκος κύματος με έπιπλα EpiplaGand .
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