Chciałbym przedstawić kilka aspektów, na które warto zwrócić uwagę podczas
projektowania, aranżacji, kupna czy wynajmu mieszkania, tudzież domu. W tym
artykule skoncentruje się na centralnym pomieszczeniu domu jakim jest salon.
Nasłonecznienie
Bardzo istotna dla przebywania w salonie jest jego nasłonecznie i lokalizacja
względem stron świata. Najbardziej korzystne jest, gdy okna wychodzą na południe
lub zachód. Taka lokalizacja względem stron świata wynika z czasu, który spędzamy
w salonie. Najczęściej są to godzinny popołudniowe, właśnie wtedy najbardziej jest
wskazane światło naturalne w salonie. Liczba i wielkość okien, zależy od wielkości
pomieszczenia. Przyjmuje się, że aby zapewnić odpowiednie doświetlenie światłem
naturalnym, stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi nie powinien być
mniejszy niż 1:8.
Planując salon, należy przewidzieć jego strefy przewidzieć jego strefy
funkcjonalne, tzn. cześć telewizyjną, wypoczynkową i jadalną.
Stefa jadalna
Obecnie salon, w miarę możliwości, łączy się z jadalnią. Jest to strefa, w której
życie koncentruje się wokół stołu. Stół jest niezwykle ważnym elementem domu, tu
odbywają się rozmowy, spotkania rodzinne, nie mówiąc oczywiście o posiłkach, bywa
również często tak, że dzieci chcąc spędzać czas w towarzystwie rodziny, zajmują
się przy nim odrabianie lekcji.
Konieczna jest w miarę duża i otwarta przestrzeń, aby stół stał się jednym z
głównych elementów domu. Wymaga dodatkowej powierzchni, jadalni, która
połączona jest z salonem. Należy przewidzieć ilość osób, która będzie spożywała
posiłki, co za tym, idzie wielkość stołu i ilość krzeseł. Zakłada się, że dla jednej osoby
przewiduję się około 60cm blatu oraz 70-80cm odległości od stołu do ściany. W
miarę możliwości należy w tej części pomieszczenia przewidzieć miejsce na kredens.
Strefa wypoczynkowa i telewizyjna
Przy planowaniu salonu należy również przemyśleć sposób rozwiązania strefy
wypoczynkowej i telewizyjnej.
Obecnie jest kilka sposobów aranżacji strefy wypoczynkowej. Skupia się ona
wokół kanapy, foteli, zestawu telewizyjnego i kominka. Wybór odpowiednich mebli i
ich układ zależy od planowanego sposobu użytkowania strefy.
W momencie, gdy w mieszkaniu nie ma osobnego pokoju dla gości, kanapę w
salonie należy kupić taką, żeby była możliwość jej rozłożenia się. Spełniać będzie
ona rolę miejsca do spania dla gości. Długość kanap wacha się między 180 a 250cm.
Po za kanapą, do zestawu wypoczynkowego zaliczają się fotele. W zależności od
modelu mają szerokość 100-110cm.

Lokalizacja zestawu telewizyjnego w salonie, zależy od tego jak ważne jest dla
domowników oglądanie filmów i programów telewizyjnych.
Osoby, które są miłośnikami kina domowego i cenią sobie wysoką jakość obrazu i
dźwięku powinny umieścić ekran centralnie na ścianie, ale nie powinien on
znajdować się naprzeciwko okna. Ekran umieszcza się w odległości nie mniejszej niż
jego trzy przekątne, a na jego osi stawia się kanapę.
Istotną kwestią dla miłośników multimediów, wobec postępu
technologicznego, który obserwujemy, jest dostosowanie strefy telewizyjnej do
podłączenia TV do kina domowego i zestawu głośników, jak również do komputera.
Przed urządzeniem salonu, należy przemyśleć podłączenie wszystkich urządzeń
siecią kabli, tak żeby nie były one widoczne. Można je schować w listwach
maskujących przy podłodze.
Obecnie komputer można spokojnie podłączyć do TV, co pozwala na urządzanie w
domu multimedialnych spotkań z przyjaciółmi lub rodziną. Zaczynając od surfowania
razem po internecie, poprzez oglądanie zdjęć i filmów, a kończąc na przykład na
grach komputerowych.
Dla części osób ekran telewizyjny w salonie nie jest tak ważny. Znajduję się
na drugim planie, spędzamy tylko czasami przed nim dłuższą chwile. Wówczas
stawiamy ekran TV w mniej eksponowanym miejscu, na przykład w narożniku
pokoju, tak aby w miarę możliwości był widoczny zarówno z salonu, jadalni czy
kuchni.
Ostatnio obserwuję się również tendencje, choć wymaga to odpowiednich
warunków mieszkaniowych, aby zestaw TV przenosić do osobnego pokoju.
Wówczas telewizor nie skupia uwagi wszystkich domowników znajdujących się w
salonie. Mają wtedy więcej sposobności, żeby ze sobą porozmawiać. Elementem,
który wówczas koncentruje życie wokół siebie może stać się, na przykład duży stół
lub kominek.
Kominek
Kominki dzieli się na tradycyjne oraz kominki z wkładem. Kominki z wkładem,
w dużym stopniu wyparły tradycyjne z otwartym paleniskiem. Przewagą ich jest
możliwość ogrzewania pozostałych pomieszczeń w domu. Blisko 80% ciepła
powstającego podczas spalania drzewa pozostaje w domu – odwrotnie w kominku
otwartym. Należy jednak pamiętać, że tradycyjne kominki dają możliwość
prawdziwego kontaktu z ogniem oraz, że są znacznie tańsze w budowie.
Podczas projektowania kominka należy pamiętać, aby pasował on stylem do
wnętrza, w zależności czy wnętrze jest nowoczesne, klasyczne czy na przykład
rustykalne. Proporcje i forma kominka powinny być dostosowane do pomieszczenia,
w którym będzie się znajdował. Ważne są również materiały, które zostaną użyte
przy jego budowie oraz strefy wokół niego.
Materiał należy wybrać odporny na ogień i zabrudzenia.

W strefie kominka dobrze jest zastosować inny materiał posadzki niż parkiet, na
przykład kamień lub płytki ceramiczne, które odporne na ciepło i są bardziej trwałe.
Istotne jest również, aby nie zapomnieć o miejscu na składanie drzewa do palenia.

Oświetlenie
Równie ważne co nas nasłonecznie salonu, jest oświetlenie go światłem
sztucznym. Ma znaczenie zarówno forma i styl lamp, jak również natężenie światła.
Lokalizacja źródeł światła wynika z podziału na strefy funkcjonalne we wnętrzu.
Należy umieścić główne źródła światła o dużym natężeniu nad stołem, w części
jadalnej, w części wypoczynkowej. Lampy te mogą stanowić poprzez swoją formę
element dekoracyjny.
Dodatkowo do głównych źródeł światła, stosuje się punkty świetlne, mające we
wnętrzu budować odpowiednią atmosferę. Mają one mniejsze natężenie i oświetlają
pomieszczenie miejscowo. Są to kinkiety i lampy stojące. Ich formę należy, tak
dobrać, aby współgrały z głównymi lampami.
Obecnie stosuje się również, dzięki technologii LED, podświetlenie we
wnękach i podwieszanych sufitach. Uzyskujemy wtedy, efekt rozproszonego światła,
co jest i ładne i wywołuje w nas dobre samopoczucie.
Co więcej stosując system zmiany kolorystyki światła, które są już od jakiegoś czasu
w coraz szerszym użytku, możemy poprzez zmianę koloru kształtować atmosferę w
pomieszczeniu w zależności od własnego samopoczucia i pory dnia. W godzinach
porannych pozytywnie wpływają na nas kolory jasne i ożywiające, pobudzają nas do
aktywności. Natomiast wieczorem kolory ciemniejsze i stonowane, skłaniające do
odpoczynku, wyciszenia i intymności.
W nowoczesnych wnętrzach preferuje się jasne oświetlenie o dużym
natężeniu, rozświetlające wnętrze w taki sposób, aby nie panował półmrok.
Oferta firm na rynku oświetleniowym jest bardzo rozległa w stosunku do form i stylów
lamp. Należy pamiętać żeby oświetlenie nawiązywało dialog z wnętrzem.
Elementy dekoracyjne
Ważnymi elementami aranżacji wnętrza są elementy dekoracyjne takie jak:
obrazy, grafiki, zdjęcia oraz przedmioty, z którymi mamy związek emocjonalny.
Nadają one tożsamość wnętrzu i sprawiają, że czujemy w nim „u siebie”. Należałoby
wspomnieć również o roślinach, co wydaje się oczywiste, jednakże nie zawsze o tym
pamiętamy. Odpowiednio dobrana flora wprowadza dużo „życia” do pomieszczenia.
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