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»

Ne glede na to, ali načrtujmo dnevno sobo v novi hiši, prenavljamo obstoječo,
ali želimo samo na novo razporediti pohištvo, je pomembno, da si na začetku
vsakdo vzame čas za razmislek in si postavi prioritete, saj je pri opremljanju
prostora vedno treba sklepati kompromise, poudarja Tina Okoren.
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Dnevna soba: opremimo

jo po svoji meri

Načrt je nujen
»Če se lotevate opremljanja dnevne sobe
brez pomoči arhitekta, si narišite načrt
dnevne dobe, ki bo osnova za razporeditev
in dimenzioniranje pohištva ter sedežne
garniture,« poudarja sogovornica.

Kaj umestimo v dnevno sobo?

- sedežno garnituro (oblika se prilagodi uporabi prostora)
- klubske mizice različnih velikosti in dizajnov
- stranske mizice (za odlaganje - glede na pozicijo sedežne garniture)
- svetila (prilagojena uporabi posameznih kotičkov v dnevni sobi)
- tekstil (senčila, blazine, preproga …)
- dekoracijo (fotografije, slike, kipci, rastline …)

Manjše cone v dnevni sobi:

prostor za gledanje televizije, sproščanje ob kaminu, pisarna,
bralni kotiček, prostor za meditacijo, igralnica …

Vprašanja, ki si jih po nasvetu arhitektke
zastavimo pred opremljanjem dnevne sobe:
Avtorja: Samo Kranjec, Vesna Bizjak
»Vsak prostor naj bo prilagojen življenjskemu stilu in navadam posameznikov, ki prostor uporabljajo,« pravi arhitektka Tina Okoren, mag. inž. arh., iz TO arhitekture. V zimskem času je dnevna soba bolj uporabljana, saj več časa preživimo znotraj. Decembrski prazniki pomenijo tudi
obiske, ki jih, če nimamo posebnega prostora za ta namen, gostimo prav v osrednjem prostoru
doma. Kako se torej lotiti opreme ali prenove?

- Kako zdaj uporabljamo dnevno sobo – jo uporabljamo zgolj odrasli ali tudi otroci? Je namenjena obiskom?
- Katere dejavnosti se tu odvijajo – družabni dogodki, gledanje televizije, igranje družabnih iger?
- Kako bi želeli uporabljati novo oz. prenovljeno dnevno sobo – kaj pogrešamo v obstoječi?
- Kaj nam je všeč in kaj nas moti pri videzu ter funkcionalnosti obstoječe dnevne sobe?
- Kateri je osrednji element prostora – je to televizija, morda kamin ali okno z razgledom?
Temu prilagodimo postavitev dnevne sobe.
- Uživamo v poslušanju glasbe, branju knjig oz. v čem drugem?
Potrebujemo prostor za postavitev avdio in video opreme ali večjega števila knjig?
- Katere večje kose pohištva bi želeli umestiti v dnevno sobo (klavir, kipi, slike …)?
- Kakšne barve, vzorci in stenske obloge so nam všeč?
- Kakšna umetna osvetlitev prostorov nam je všeč?
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Kamin
v dnevni sobi
Glede na pozicijo, vrsto in obliko kamina se prilagodi tudi postavitev
dnevne sobe. »Pri postavitvi opreme moramo upoštevati zadosten varnostni odmik od kamina. Pri vgradnem kaminu lahko polico podaljšamo v sedalno površino ali zraven oblikujemo nišo za drva. Kadar je
poleg kamina okno z lepim razgledom, zraven umestimo enosed in tabure, na katerem se sprostimo, preberemo knjigo, uživamo v razgledu
in pogledu na ogenj v kaminu«“ svetuje sogovornica.

Kuhinja + dnevna soba
v enem?
Tako v hišah kot stanovanjih je dnevna soba velikokrat v skupnem prostoru s kuhinjo in jedilnico. »Kadar so kuhinja,
jedilnica in dnevna soba v enem prostoru, se prostor razdeli na posamezne cone in glede na funkcijo,« uvodoma pove
Tina Okoren. Po njenih besedah je pomembno, da se funkcije med seboj ne prepletajo, tako da se lahko vsak del prostora uporablja posebej. Treba je upoštevati vsaj minimalne odmike med opremo (npr. med jedilno mizo in sedežno
garnituro ter steno) in potrebne prehode za gibanje po in med prostori. »Ko npr. sedimo za jedilno mizo, mora biti
prehod za nami dovolj širok, da ni treba vstajati in se umikati, ko želi nekdo mimo,« pojasni. In kako najelegantneje
razdeliti prostor? »Posamezne cone lahko ločimo med seboj z uporabo premičnih predelnih sten ali z linijo sobnih
rastlin, kar nam daje občutek varnosti in zasebnosti v prostoru,« svetuje sogovornica.

Pozicija oken, prehodi med opremo …
Poleg svojih potreb in želja pa moramo
pri opremi dnevne sobe upoštevati tudi
lastnosti in omejitve prostora. Tina
Okoren svetuje, naj ne pozabimo na
zadostno širino prehodov med opremo
in prostori, pozicije oken in balkonskih
ter notranjih vrat, pozicijo dimnika in
zračnika, če imamo kamin, pa tudi instalacije vode in elektrike.

Trendi pri
opremljanju
dnevnih sob

– bolje je slediti svojim željam
Arhitektka navede tudi nekaj sodobnih smernic za opremo dnevne sobe,
za katere pa svetuje, da jim ne sledimo v preveliki meri: »Kljub temu da
vsako leto prinese nove trende, svetujem, da vsak zase ugotovi, v kakšnem
prostoru se počuti prijetno in udobno, kaj mu je pri uporabi pomembno,
katere barve in materiali so mu všeč, saj se trendi vsako leto spreminjajo,
prostore pa oblikujemo za daljše časovno obdobje.«

Letošnji trendi
1. Udobje in delitev prostora na manjše cone, ki omogočajo zasebnost – to dosežemo npr. s premičnimi predelnimi stenami in tako
ustvarimo bralni kotiček, prostor za meditacijo, igralnico …
2. Sobne rastline so estetska in zelena dekoracija, ki čisti zrak in proizvaja kisik. Hkrati so cenovno dostopne. Dovolj je nekaj okrasnih
loncev za rože, lahko so različnih materialov in barv.
3. Črno oz. sivo beli vzorci za tekstil, preproge in dekoracijo.
4. Odtenki rdeče ali zelenomodre barve (za posamezne barvne poudarke ali detajle).
5. V trendu so tudi kovinski poudarki v prostoru in dekoracija.
6. Kot dekoracija v prostoru pa se uporabljajo tudi izbrana svetila (viseča, talna, stenska … )

