Cum să-ți modernizezi casa cu bani puțini: 5 idei usor de pus in practica!
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Când vine vorba despre decorațiunile interioare, fiecare persoană are gusturi diverse și foarte
elaborate. Dacă ești un om care nu aruncă banii pe lucruri scumpe, atunci este necesar să
decorezi cât mai simplu și discret. Dar cum sa obtii o amenajare interesanta si moderna, fara
investitii colosale?

În cele ce urmează, vom discuta despre 5 pași simpli și practici care te vor ajuta la obținerea
unei locuințe de vis, fara sa investesti multi bani.

1. Adu natura în casa ta! Utilizează elemente din natură și amenajează în așa fel încât să
arate cât mai natural și original. Improvizează! Crengile din pădure pot fi transformate într-un
cuier pentru haine sau un suport pentru alimente, spatiul de relaxare poate rezulta din paleti si
perne confortabile, iar o masuta de cafea noua se poate realiza cu usurinta din lemn, daca ai o
imaginatie bogata.

2. Obiectele din sticlă sunt utile. Ai acasă borcane din sticlă și nu mai ai nevoie de ele? Forte
bine. Tot ce trebuie să faci este să îți folosești imaginația și să observi care este rezultatul. Un
borcan foarte vechi poate fi transformat într-o vază pentru flori sau chiar un suport de lumânări.
Pentru un aspect mai plăcut, poți utiliza vopsea, dantelă sau chiar sclipici. Asorteaza cu ce ai in
jur!
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3. Garderoba necesită organizare ca la carte. Fiecare articol vestimentar să fie aranjat și
depozitat cum se cuvine, așa că, este timpul să aranjezi toate lucrurile în ordine. Va fi necesara
o nouă amenajare a dressingului
, astfel că, trebuie să te implici 100% pentru rezultate cât mai bune. Încăperea destinată
hainelor nu trebuie să aibă dimensiunile unei camere obișnuite. Achiziționează mobilier pentru a
pune în practică o astfel de idee. Dulapurile înalte, cu multe spații de depozitare, sunt ideale în
această situație.

4. Lucrurile vechi sunt de mare ajutor atunci când vine vorba de un stil vintage. Valiza bunicii
pe care o găsești în pod, sub un strat mare de praf, poate căpăta o nouă înfățișare. Curăț-o cât
mai bine și folosește-o pe post de măsuță. Un simplu obiect a devenit o decorațiune de mare
succes, care este potrivită atat pentru interiorul locuinței, cât și pentru grădină.

5. Bicicleta veche poate da casei tale un aspect total neprevăzut și frumos. Nu ar strica să o
personalizezi, mai exact să o vopsești într-o culoare care să se potrivească cu pereții camerei și
după să o prinzi de perete cu ajutorul unei ustensile special confecționată pentru așa ceva. Este
un decor de efect pe care il vei intalni adesea in cafenele, bistro-uri si spatii destinate
socializarii, amenajate intr-o maniera artistica, boema sau chiar moderna si industriala.

Fiecare detaliu si obiect pe care nu il mai folosesti trebuie luat în considerare și analizat cu un
ochi de artist. Originalitatea vine mereu cu un plus de valoare, indiferent daca este vorba de un
simplu spatiu de relaxare sau un proiect mai complex. Cu bani puțini poți decora într-un mod
simplu și eficient, iar cu putina inspiratie, locuința ta va beneficia de un aer fresh si modern,
dictat de stilul tau personal. Cu siguranta, un plus de confort!
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