מאמרים לאתר "הבית של עידה"
לעצב פינה "כורסאתית" באמצעות כורסאות מעוצבות
ההבדל בין חלל סלון סטנדרטי למעניין ,הוא דווקא סלון עם כורסאות לעומת סלון בלי .אין מנוס ,כורסאות
הן נוחות בכל סלון ,הן נותנות את הטון בחלל וגם מאפשרות לנו להתרווח עליהן בהנאה כדי לקרוא ספר
או סתם לשבת בנוחות לאחר יום עבודה עמוס .אולם ,לא די בפיזור כורסאות בחלל .למעשה ,בעזרת
תכנון יצירתי תוכלו ליצור פינה חמימה בחלל הבית ,ואפילו בבתים קטנים .איך עושים את זה? הכל
בכתבה הבאה!
לא משנה כמה נדבר על עיצוב הסלון ועד כמה הוא לב ליבו של הבית ,עדיין לכל אחד יחסר בו משהו ,מן
הרגשה כזאת אפלולית שרק כורסא מרשימה יכולה למלא בחלל .עכשיו ההתלבטות היא אם להוסיף
כורסא או שתיים לחלל ,או ליצור פינה "כורסאתית" ,המכילה כורסאות יפיפיות ותפאורה שלמה שתהפוך
פינה בבית למעניינת ומזמינה.
פינה "כורסאתית" ,כך אנו מכנים אותה ,תראה בעצם ממש כמו פינת המתנה במשרדים ובמרפאות,
כאשר יש כמה כורסאות סולידיות ,שטיח יפיפה ואולי שידה קטנה ועליה עיתונים ומגזינים לקריאה .בדיוק
את הפינה המופלאה הזאת תוכלו להביא לבי תכם ,ולא ,אתם ממש לא צריכים סלון מרווח כדי ליצור את
הפינה המדוברת ,אלא תביאו את הכורסאות ,שטח ,חפצי נוי ,תמונה יפה ואולי גם שידה קטנה והכל
פתאום הסתדר.
אז איפה כאי לשלב את הפינה מדוברת?
התשובה היא בכל מקום ,כל עוד אינכם חוסמים מעברים ולא מעמיסים על החלל .לכן ,מתחת לגרם
מדרגות בבתים פרטיים או בפנטהאוזים ,בפינה קטנה בכניסה לבית ,היכן שהוא בחלל הסלון,
במסדרונות גדולים המובילים לחדרים (גם בסוף המסדרון אם יש מקום) ,במחיצה וירטואלית בין חלל
הסלון למטבח ואפילו בחדר השינה ,תוכלו ליצור פינה חמימה ומזמינה בדיוק למטרה זו .מובן שאם
מצאתם פינה קטנה יחסית ,תוכלו פשוט לרכוש כורסאות קטנות ,רק אל תוותרו על הפינה הזאת  -היא
שווה המון.
אז מה לשלב בפינה הכורסאתית חוץ מכורסאות? יש כל כך הרבה ,שאנחנו כבר לא יודעות במה
להתחיל...
נתחיל בקיר של הפינה :כדי ליצור פינה אינטימית ומבודדת ,תוכלו פשוט להדביק טפט מיוחד על הקיר,
כך שהרווחתם "מחיצה וירטואלית" .כמו כן ,תוכלו להדביק מדבקות קיר מיוחדות ,לשלב תמונות קטנות
של בני המשפחה ,תמונות אמנות ,מדפים קטנים או כוורות עם פרטי נוי ,ארונית לספרים ועוד מיני רבים.
שטיח חמים על הרצפה יכול לתחום לכם את הפינה .אגב ,עליו תוכלו להניח גם פופים צבעוניים
המתאימים לאופי הכורסאות או פשוט להשאיר את הרצפה ערומה ,פרטי הנוי כבר יוסיפו לה חמימות.
שידות ושולחנות קפה הם נהדרים בפינה המיוחדת ויוכלו לשרת אתכם בנאמנות להנחת הקפה,
העיתונים ואפילו להצבת פרטי נוי .מובן שתוכלו להתפרע מעט עם הצבעים כדי ליצור אווירה מעניינת.
בקיצור ,תוכלו להוסיף לפינה שלל אלמנטים עיצוביים כדי להגיע למראה הרצוי ,אולם בטוב טעם כדי
לשמור על סולידיות ואווירה מרגיעה.

כריות נוי השדרוג הקטן שעושה את ההבדל
הן אומנם לא משחקות את התפקיד המרכזי בסרט ,אבל משחקות תפקיד משני נהדר ובעלות השפעה
גדולה על החלל .הן כמובן כריות הנוי הצבעוניות המאפשרות לנו לשדרג את הסלון מבלי להחליף כלל את
הספה ,כי מי צריך ספה חדשה עם כריות נוי כל כך יפות?
כאשר אנו רוכשים ספות ,הן מגיעו ת לרוב עם כריות סטנדרטיות וממש לא עם אותן כריות המוצגות
באולם התצוגה  ,ולכן כאשר אנו מגיעים הביתה ומקבלים את הספות ,קורעים את הניילונים ובוחרים באיזו
זווית להציב אותן ,פתאום חסר בהן משהו ,מן צבעוניות שרק כריות נוי יכולות לתת .אז אנו ניגשים
למלאכת בחירת הכריות שיפיחו חיים על הספה ופתאום מגלים מבחר כל כך עצום ,עד כדי כך שאנו לא
יודעים מה מתאים לעיצוב חלל הסלון ,מקושקש ,חלק ,עם רקמות ,הדפסים ,פרחים ,קווים ,עיגולים,
ונראה כי הרשימה עוד ארוכה.
כריות או לא להיות ,בואו נתחיל....
כריות עם צורות ,אבל רק אחת  -כריות עם צורות גי אומטריות הן מהממות ,אבל לא כשיש כמה צורות
יחד .לכן ,בחרו כרית אחת מקושקשת ולא כרית אחת עם עיגולים ,אחרת עם משולשים או עם פסים ,כי
תקבלו סלון לא סימטרי מבחינה עיצובית .בקיצור ,אחת מקושקשת והיתר חלקות צבעוניות מבלי לפחד
מצבעים .רוצים להתפרע? שלבו כריות נוי עם הדפסים גיאומטריים לצד כריות נוי עם עיטורים
אוריינטליים.
הדפסי חיות או פרצופים – כריות עם הדפסים כאלה הפכו לטרנד לוהט ,במיוחד הדפסים של כלבים או
חתולים מתוקים בשילוב עם חיות המחמד – מהמם! לעומת זאת ,הדפסים של פרצופים יוכלו להתאים
לבתים המעוצבים בסגנון רטרו או וינטאג' והם ישתלבו בצורה מושלמת בחלל.
כריות עם הדפסי פרחים – פרחים עושים לנו טוב ,הם צבעוניים וממלאים את החלל ולכן אין שום סיבה
לא לשלב כריות נוי עם הדפסי פרחים .רוצים להיות מקוריים? תוכלו לשלב פרחים מלאכותיים בחלל
הסלון עם הדפסים זהים בכריות הנוי ואפילו לשלב טפטים עם פרחים בקיר מסוים בחלל הסלון כדי
שתהיה התאמה מושלמת לכריות הנוי הפרחוניות.
לא להגזים עם הכריות – כריות הן יפות ,נוחות  -כיוון שהן תומכות בגב ,אולם ריבוי כריות על הספה יכול
להוות מראה עמוס מידי .לכן ,אל תגזימו ,אלא ב חרו כריות בתבונה ושימו לב שלא יהיו שתי שכבות ,אלא
שכבה אחת של כריות ,או שילוב של כרית גדולה ומלפניה כרית קטנה יותר.
להתפרע עם הצבעים – רבים מפחדים לרכוש כריות צבעוניות מדי ,אבל ממש לא בצדק .שילוב של כמה
צבעים יחד (מתאימים כמובן) יכול להוסיף ססגוניות לסלון וממש להעיר אותו משנתו .אולם ,גם כאן במינון
נכון.
כריות נוי לא רק על הספות – את כריות הנוי תוכלו לשלב במקומות נוספים כדי ליצור אווירה מעניינת
בחלל ,כמו על ספסל נוי ,על ערסלים ורהיטי גן ,על כסאות דקורטיביים ,כורסאות ,ובקיצור בכל מקום.

יוצרים אווירה יוקרתית עם נברשות לסלון
כדי שהסלון ילבש יוקרה ,יהיו חייבות להיות בו נברשות בשלל עיצובים מיוחדים ואם אפשר ,גם עם
קריסטלים נופלים המעניקים תחושה של ארמונות יוקרתיים באירופה .הנברשת במרכז הסלון תהיה כל
כך דומיננטית ,עד כדי שהחלל יהיה מזמין ומושלם בדיוק כפי שאי פעם חלמתם .רק לסבר את האוזן,
נברשות הן תרגום פשוט משפת הצרפתית העתיקה למילה "שנדליר" ,ואם כבר הזכרנו את צרפת ,נראה
כי המקור לנברשות מגיע ממש מהארמונות המפוארים הממוקמים בלב פריז.
הסלון הוא לב ליבו של הבית משום שהעניינים המשמעותיים נעשים בו .רגע אחד ,הוא יכול להיות מקום
מפלט מהעומס האינסופי בעבודה (ואז נצנח על הספה) וברגע אחר ,הוא יכול להיות עמוס באורחים
וקינוחים .בהזדמנות אחרת ,הוא יכול להיות שומם ואנו רק יכולים להבחין בו ולהתענג מהאווירה
המרגיעה בו וכו' .לכן ,לתאורה בחלל הסלון יש משמעות רבה :היא זו שתאפשר לנו לקבל חלל מואר
לטובת כל ההנאות הקטנות וגם אלו שפחות .התאורה צריכה להיות עוצמתית ,מתאימה מבחינת הגוון
לחלל ומשלבת כמה נורות ולכן נברשות הן בחירה מנצחת.
כל כך הרבה נורות בנברשות ,נותר לנו רק ליהנות מהן
ישנם סוגים שונים של נברשות ,חלקם בעיצובים קלאסיים ,יוקרתיים ,בסגנונות עתיקים כפי שהיו
בארמונות מלוכה ועוד מיני רבים .אולם ,מה שמשותף לכל הנברשות הוא כמות הנורות המרובה שהן
מכילות .למעשה ,מקור הנברשות הוא בעבר הרחוק ,שאז היו מניחים נרות במקום נורות כדי שיאירו את
החלל ,ולכן נברשות מכילות כמות רבה של נורות כאשר כל אחת מהן תורמת לעוצמה המתקבלת  -זו
הסיבה שנברשות לסלון היא בחירה מנצחת.
נברשות במראה מודרני או עתיק? מה מדבר אליכם?
ישנם ש ני סוגים בולטים של נברשות לסלון :בעיצובים עתיקים ,בהם הן יהיו בנויות משלד ברזל או נחושת
ועליהן יהיו קריסטלים נוצצים שנראים ממש כמו יהלומים קטנים המעטרים את הנברשת .חלק
מהקריסטלים יהיו מוצמדים לשלד הנברשת וחלקם יהיו נופלים ויקנו לחלל הסלון מראה שיקי מיוחד.
לעומת זאת ,נברשות לסלון במראה מודרני ,יהיו בסגנון עיצובי סולידי יותר ,כלומר פחות קריסטלים
נופלים ויותר קריסטלים מו צמדים לשלד הנברשת ונראים כמעין "כיפה" של קריסטלים מוארת ,או לחלופין
הנברשות יהיו "ערומות" כלומר רק שלד ואלמנט עיצובי מיוחד שיכול להיות פרזול ,כוסות מיוחדות לנורות
ועוד אלמנטים שונים שמקנים לה שיק.
שילוב גופי תאורה נוספים לנברשות
אז נכון שנברשות מעניקות אור חזק בחלל ,אולם פעמים רבות אנו מעוניינים בתאורה רכה יותר
ורומנטית ,ולכן שילוב גופי תאורה נוספים בחלל הסלון בנוסף לנברשות ,יש לבצע בזהירות רבה כדי שלא
לגנוב את ההצגה של הנברשת .תוכלו לשלב גופי תאורה קיריים ,כלומר כאלה שתלויים על הקיר ,או
שילוב של מנורות לדים או שקועי תקרה ,שכמעט ואינם נראים לעין בחלל הסלון ,כך שהם לא יבלטו לעין.

