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Jak dopasować sofę do salonu?
Sofa to jeden z najważniejszych mebli, który powinien się znajdować na wyposażeniu każdego salonu. To
właśnie w tym miejscu spędza się czas z rodziną czy też znajomymi. Na sofie można komfortowo
odpoczywać czytając książkę czy też oglądając telewizję. Istotne jest zadbanie o właściwą wygodę i
estetykę sofy. Jakich zasad należy przestrzegać wybierając sofę do swojego salonu?

Od czego zacząć wybór sofy do salonu?
Pierwszą, istotną kwestią jest wybór odpowiedniego kształtu i wielkości mebla. Bardzo dużą
popularnością wśród wielu ludzi cieszą się narożniki zapewniające sporą ilość miejsca dla gości oraz
gwarantujące wysoki poziom komfortu. Niestety w przypadku mniejszych pomieszczeń wybór dużego
narożnika nie jest dobrym pomysłem, ponieważ w pokoju po prostu będzie ciasno. W takiej sytuacji należy
decydować się na mniejszą sofę.
Istotną sprawą jest więc zmierzenie wnętrza i przeprowadzenie symulacji wstępnej układu funkcjonalnego
wnętrza. Wystarczy wykonać plan na papierze i w ten sposób sprawdzić, która sofa będzie najlepiej
pasować do pomieszczenia. Jedynie osoby posiadające naprawdę duże salony mogą zlekceważyć
wielkość sofy i skupić się na jej wygodzie i wyglądzie.
Po wstępnej analizie trzeba podjąć decyzję na temat kupna sofy lub narożnika. Dopiero teraz można
przystąpić do poszukiwania określonego modelu mebla.

Wybór modnych sof do salonu
Szukając sofy pasującej do salonu, można kierować się trendami, które aktualnie obowiązują w branży
wnętrzarskiej. Do wnętrz reprezentujących styl art deco pasują pluszowe sofy w turkusowym kolorze.
Mebel taki doskonale komponuje się z eleganckimi dodatkami ze złota.
W przypadku bardziej nowoczesnych wystrojów wnętrz można również zdecydować się na turkus, jednak
w innej stylizacji. Do wnętrz w stylu nowoczesnym świetnie pasują proste stylizacje, które nie posiadają
zbędnych dekoracji i charakteryzują się wysokim poziomem funkcjonalności. Aby zwiększyć elegancję i
luksusowy charakter sofy, należy umieścić na niej poduszkę.

Czy mocny kolor jest potrzebny?
Bardzo wielu właścicieli domów i mieszkań z salonami sięga po kanapy w mocnych, intensywnych
kolorach. Spore grono ludzi mieszka we wnętrzach w neutralnych białych i szarych barwach, a mocny
akcent kolorystyczny w postaci sofy pozwala na przełamanie takich monotonnych stylizacji. Nic więc
dziwnego, że sofy w mocnych kolorach dodają charakteru salonowi i zwiększają przyjemność związaną z
przebywaniem w nim.
W przypadku posiadania wnętrz w niezbyt krzykliwych kolorach, dobrym pomysłem może być wybór
wzorzystej sofy. Warto jednak uważać, aby wzór nie znudził się zbyt szybko. Najlepszą opcją jest gładka
sofa z wzorzystymi poduszkami, ponieważ poduszki jest o wiele łatwiej wymienić niż sofę i rozwiązanie
to jest o wiele tańsze.
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Jak widać wybór sofy i jej dopasowanie do stylizacji salonu wcale nie jest taki łatwy. Należy zwrócić uwagę
na przestrzeganie wielu zasad łączenia ze sobą barw oraz odpowiednio dopasować mebel pod względem
rozmiaru. Nie należy też zapominać o własnych upodobaniach i preferencjach kolorystycznych.
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