כתבת לבלוג עבור משרד אדריכלים
טרנדים עכשוויים בעיצוב פנים שכדאי להכיר
זירת עיצוב הפנים לא נחה לרגע וככל שחולף הזמן אנו עדים למגוון טרנדים אופנתיים .חלקם חולפים
להם במהירות הבזק בדיוק כפי שבאו ,וחלקם אינם נחים ומככבים שנה אחר שנה ברצף עם שדרוגים
קלים .היופי בטרנדים ,שאנו יכולים מדי פעם לרענן ולהכניסם לביתנו במטרה להפוך את הטריטוריה
הפרטית שלנו לקסומה.
גווני אדמה ,צורות גי אומטריות ,ערבוב אקלקטי של אריחי קרמיקה ושילוב גוונים ורודים וירוקים – הם רק
חלק ממגמת העיצוב ששטפה את עולם עיצוב הפנים בשנת  ,2017ונראה כי ממש בתקופה זו עמלים
חזאי הטרנדים קשות כדי לייצר עבורנו טרנדים חדשים לקראת השנה הבאה .עדיין יש זמן ,נמתין
בשקיקה לתוצאות ונסתפק בטרנדים המככבים ,שיהפכו לגמרי כל חלל בביתכם למעניין ומושקע.
שנתחיל?
הטבע בא הביתה
הטבע בא הביתה ,נשמע כמו עוד סלוגן לחברה תעשייתית ,אבל הוא ממחיש לגמרי את המגמה השולטת
שתכניס לביתכם רוגע ושלווה ,ממש מרכך את האווירה בבית .מקירות ירוקים ועד עציצים (שלא חייבים
להיות אמיתיים) ,אדניות ואפילו צמחים התלויים במעין כדור זכוכית עגול המשתלשל מהתקרה .הכל
הולך .הטכנולוגיה החדשנית מעט מדחיקה את הטבע ,ולכן זה הזמן להביא את הרכות הישנה ישירות
לביתכם.
אל תהיו מרובעים ,הכניסו צורות גיאומטריות לחלל
היופי בעיצוב הבית על ידי צורות גיאומטריות הוא באפשרויות האינסופיות של צורות וצבעים ,שיקנו לחלל
הבית צבעוניות וגם קצת סימטריה .את הצורות הגי אומטריות תוכלו לשלב בכל מקום בחלל הבית (בטוב
טעם כמובן) :בגופי התאורה ,טפטים צבעוניים ,כריות נוי לסלון ואם חושבים על רצפה אז כמובן שטיח עם
צורות גי אומטריות שיעניקו חמימות וסקרנות לחלל.
גווני אדמה חמימים ,כי הגוונים הלבנים די מיצו את עצמם

את הגוון הלבן האחיד ,ששלט כמה שנים טובות בעיצוב הפנים ,החליף בגאווה גוון האדמה שמעניק
לחלל מראה כפרי עם נגיעה מדברית .לצד גווני האדמה החמימים נראה גווני חלודה ,ורוד עתיק בהיר,
טורקיז בהיר ,גווני קינמון ואלמנטים מחוספסים במראה מט בלתי גמורים ,שיקנו את הטאץ' המתאים
לסגירת הקונספט.
פינות ישיבה ,לא רק בסלון
מי אמר שפינת ישיבה חייבת להיות רק בסלון או בפינת האוכל? אף אחד ,ולכן כחלק ממגמת העיצוב
החדשנית ניתן לראות פינות חמימות מבודדות בחלל הבית ,כאלה שיאפשרו לכם "לברוח" לרגע
ולהתנתק מהעולם .את הפינות תוכלו לשלב במגוון חללים בבית :מתחת לגרם המדרגות בדירות גג או
פנטהאוז ,בקצה המסדרון ,בחדר השינה (לא טעינו) ואפילו במטבח – ממש כך ,פשוט להציב כורסה
קטנה שתאפשר לכם לנוח בין הבישולים.
להטעין את החלל בגווני זהב
כשאנו חוש בים על גווני זהב ישר עולה בראשנו ארמונות מלוכה באירופה ,משהו כבד שאולי לא היינו
רוצים להביא לחלל ביתנו .אבל אל דאגה ,נגיעות קטנות של זהב ואבני חן לצד האלמנטים המודרניים
סביב יקנו לחלל שיק אצילי מיוחד .תוכלו לשלב טפטים עם נגיעות זהב מנצנצות ,פמוטים מיוחדים מזהב,
נרות ריחניים ,גופי תאורה עם נגיעות זהב ועוד מני רבים.

