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Aveți o casă tradițională, dar vă place stilul modern? O casă modernă este reprezentată de mai
multe elemente care îmbină complexitatea cu notele estetice oferite de un stil nou care vă poate
transforma locuința într-o încăpere de vis.

Există o mulțime de opțiuni pentru a crea acea atmosferă modernă într-o casă mai veche.

Descoperiți, mai departe, cele mai bune modalități de a vă transforma casa în stilul modern
dorit.

Lumina

Stilul modern folosește culoarea cu ușurință însă nuanța aleasă trebuie să fie deschisă,
luminoasă pentru a evidenția un spațiu dintr-o casă, transformând-o într-o senzație proaspătă
care se contopește cu împrejurimile sale. Și pentru că mobilierul de fundal și pereții sunt neutri,
puteți schimba stilurile cu câteva accesorii, ceea ce face ca stilul modern să fie accesibil mult
mai ușor.
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Vopseaua

Vopseaua proaspătă este pentru casă un “lifting” instant. Pur și simplu, prin acoperirea
mărcilor și zgârieturilor în pereții voștri, veți transforma aspectul casei. Vă va permite, de
asemenea, să acoperiți orice culoare întunecată sau uniformizată cu o paletă ușoară,
monocromatică, care va oferi un aer nou casei dumneavoastra. Pentru stilul modern, lumina și
vopseaua vor aduce un aer proaspăt casei cu accente de lemn natural.

Tehnologia modernă

Există numeroase moduri de a adăuga elemente de înaltă tehnologie în casa voastră, de la
lumini de detectare a mișcării, până la stații de încărcare încorporate sau difuzoare stereo. Cele
mai multe elemente pot fi instalate de proprietari, și nu există limite în ceea ce privește selecția
și pretul proprietarilor de case care iubesc tehnologia.

Pentru o soluție modernă de design, accesează acest link unde poți găsi cele mai
desăvârșite uși de interior care vor oferi o notă estetică inedită camerei voastre.

Termostat programabil

Dacă doriți să economisiți bani, instalarea unui termostat programabil este calea cea mai
bună de urmat.

Termostatele programabile vă permit să setați și să controlați temperatura în casă în funcție

2/3

Stilul modern: Află care sunt tendințele anului 2019 în materie de case
Scris de Sighet Online
Marţi, 25 Iunie 2019 09:14 -

de programul vostru, ceea ce împiedică consumul energiei atunci când nu sunteți acasă. Acest
lucru poate duce la o scădere cu 5 până la 20 de procente a facturilor de energie pentru casa
voastră.

Uși noi

Dacă doriți să beneficiați de o casă modernă, vă recomandăm să înlocuiți ușile tradiționale cu
panouri cu design elegant sau ușile verticale cu geam mat. De asemenea, înlocuiți balamalele
și mânerele pentru un impact mai mare.

Ordinea

Un semn distinctiv al casei moderne este ordinea.

Acest lucru este realizat prin utilizarea mai bună a spațiului vostru de stocare și eliminarea
obiectelor nedorite. Accesoriile și alte elemente mici au tendința de a crea haos și pot face ca
încăperile să arate înghesuite. Pentru a stăpâni stilul minimalist, căutați linii drepte și moderne
și de asemenea, culori deschise pentru a înlocui piesele mari, tapițate sau din lemn.

De multe ori vedem reviste sau site-uri care ne prezintă cele mai moderne case. Sunt sfaturi
pe care le regăsim în diferite forme. Vezi aici top cele mai scumpe case din lume.

Stilul modern este întotdeauna în acord cu casele al căror format este bazat pe elementele
potrivite de design și materialele specifice pentru construirea unei încăperi moderne.
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