Дизайн інтер'єру ― це стиль життя
Ваша оселя показує ваш внутрішній світ. Кожна людина особлива та унікальна.
Саме тому сьогодні можна зустріти так багато різноманітних стилів в дизайні
інтер'єру. Задумайтесь про власний стиль, якщо вирішили купити квартиру в
Івано-Франківську. Дизайн варто зробити ще до початку ремонтних робіт.
Найкраще малювати на чистому полотні. Тому все більше людей вирішує
купити квартиру в новобудові Івано-Франківськ зручне місто для життя та
пропонує багато можливостей. Обравши надійного та перевіреного часом
забудовника МЖК Експрес-24, ви можете створювати дизайн інтер'єру,
обмежуючись лише польотом фантазії.

Сучасні стилі інтер'єру для вашої оселі
Нові технології будівництва дозволяють проектувати квартири без внутрішніх
несучих стін. Тому ви можете купити однокімнатну квартиру в
Івано-Франківську та перетворити її на гармонійний простір. Сучасний стиль
обирайте за власним уподобанням.

Ф’южн ― гармонійне поєднання різних стилів в одному
просторі
Строгі класичні меблі поряд з життєрадісним столиком в стилі кантрі, картини
епохи Відродження та милі серцю дрібниці з останньої подорожі. Тут можна
поєднувати все. Приміщення зонується за допомогою меблів, що розташовані
острівками. Кольори насичені та яскраві, жодних пастельних відтінків.
Майстерність дизайнера полягає в тому, щоб з цієї багатоманітності створити
органічний простір. Для тих, хто любить багато мандрувати, але все ж вирішив
купити квартиру в Івано-Франківську, радимо обирати стиль ф’южн.

Гранж ― сучасна класика без строгих канонів
Класичний дизайн завжди матиме своїх прихильників. Для тих, хто вирішив
купити двокімнатну квартиру в Івано-Франківську варто звернути увагу на
стиль гранж. Головна його перевага ― це заміна дорогих речей на простіші без
втрати основи стилю. Не варто жити заради меблів, обирайте зручну класику

для повсякденного життя. Ідеальний варіант для старшої сімейної пари, коли
діти виросли і прийшов час пожити для себе.

Елегантний та романтичний стиль Шеббі шик
Якщо вам до вподоби ніжні пастельні кольори, меблі з ефектом потертої часом
поверхні, вінтажні малюнки, милий серцю хенд мейд в інтер'єрі, ― зупиніться
на цьому варіанті. Вам доведеться не так витратити гроші, як знайти час. Тут
кожна дрібничка повинна гармонійно вписуватися у дизайн квартири.

Мінімалізм ― строгий стиль, де зайві речі не зазіхають на
ваш простір
Сучасні сім'ї з дітьми, що вирішили купити трьохкімнатну квартиру в
Івано-Франківську, обирають якісний мінімалізм в інтер'єрі. Прості геометричні
форми, функціональність кожної деталі та нейтральні кольори характеризують
цей стиль. В такій квартирі легко підтримувати чистоту. Але для дитячої кімнати
дизайнери радять обрати яскравіший стиль.

Еко-стиль для мешканців сучасного міста
Цінність справжніх речей зростає. Все більше людей обирають натуральні
матеріали та природні кольори для дизайну інтер'єру. Еко-стиль приваблює
простотою та затишком. Хоча вартість такого дизайнерського ремонту буде
вищою, результат перевершить всі ваші сподівання. Натуральне дерево,
природний камінь, глина, скло, тканини без синтетичних ниток будуть навколо
вас щодня. Це життя в гармонії з навколишнім світом.
Різноманітних стилів дуже багато. Кожен може створити власний дизайн
простору для комфортного життя. Але варто правильно обрати помешкання.

