
Vyzdobte si svoju obývačku a spravte ju tak útulnou

(Máte pocit, že vaša obývačka upadla do stereotypu a chcete ju trocha oživiť? Je to jednoduché, len si
v tom treba spraviť jasno.)

Nemajte obavy, nemáme v úmysle prerobiť vám celú obývačku. Na to, aby sa zmenila na nepoznanie,
stačí naozaj pridať len pár doplnkov a pozmeniť jej vzhľad. Ide sa na to!

Pri zútulňovaní obývačky je potrebné myslieť na farby, doplnky, vhodné svetlo a poriadok. 

Stavte na závesy

V prípade závesov ide najmä o kreativitu. Závesy je ideálne zladiť s farbou stien alebo vankúšmi, či 
dekami. Ak ale závesy ladiť nechcete, doprajte si závesy s odlišnou a výraznou farbou, ktoré, naopak, 
miestnosť rozžiaria.

Závesy neslúžia len ako dekorácia, ale výborne pomôžu aj pri nastavení svetla v miestnosti, či ako 
podpora súkromia. V zime vás dokonca ochránia pred „prefukovaním“ okien. 

Dajte prednosť prírode

Každý sa v prírode cíti príjemne. Doprajte si to aj vo svojej obývačke. Vyzdobte ju rastlinami, 
drevenými produktmi v kombinácii s kožušinou a dekoratívnym vankúšom z prírodných materiálov a s
prírodným vzorom.

Doplnky

Vyzbrojte svoju obývaciu miestnosť rôznymi vankúšmi a nezabudnite, že žiadnej obývačke nesmie 
chýbať jemná, hebká deka. IN sú pletené deky, ktoré sa používajú ako prikrývka, aj ako dekorácia. 
Taktiež oživte svoju obývačku pridaním sedacieho vaku, ktorý vám zaroveň pomôže aj po zdravotnej 
stránke alebo taburetky(prelink). Farby doplnkov sa snažte ladiť s farbou stien. Áno, aj takéto 
maličkosti dokážu narobiť divy.

Dekoratívne vankúše dokážu obývačke vniesť veľa muziky za málo peňazí, pretože sú lacnou 
alternatívou, ktorá je praktická, nakoľko dekoračný vankúš využijete aj pre vlastné pohodlie, či 
spánok.

Svetlo

Umelé osvetlenie v obývačke má byť biele a teplé. Ideálnou voľbou je kúpa žiariviek s teplotou od 
2 700 K do 3 300 K, s CRI indexom nad 90.

Príjemnú atmosféru môžete navodiť aj použitím LED pásikov, ktorým dokážete prispôsobiť farbu, na 
ktorú máte práve náladu. LED pásikmi vybavte police, spodné časti sedačiek, čím sa nádherné osvetlí 
podlaha alebo poza gaučovú opierku. Experimentujte! 

Farba stien

Vzhľadom k využiteľnosti obývačky by farba stien mala kontrastovať jemnými farbami ako sú 
napríklad svetlá hnedá alebo béžová, či jemne oranžová. Tieto farby vyžarujú pokoj, uvoľnenú 
a útulnú atmosféru.



 (Skúste sa riadiť týmto návodom a vykúzlite si zo svojej obývacej miestnosti úplne nový rozmer izby. 
Stačí k tomu tak málo a výsledok je obrovský.)


